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2021-2027 YILI ERASMUS+ PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Her yaştan yararlanıcıya yurt dışında eğitim, öğretim, staj, kurs, gönüllülük imkânları, eğitim 

kurumlarımıza da yurtdışı işbirlikleri oluşturma fırsatı sunan Erasmus+ Programının tüm 

Avrupa’daki 7 yıllık bütçesi toplam 28,4 milyar Avro olarak belirlendi. 

2021-2027 Döneminde programda yeni öncelikler ve yeni fırsatlar yer alacak.  

Yeni Öncelikler:  

• Dijital Gündem: Program; erişilebilir ve kaliteli dijital öğrenmeyi geliştirmeyi; dijital 

araçları kullanma becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Karma öğrenme de dâhil olmak 

üzere uzaktan öğrenme teşvik edilmektedir.  

• Yeşil Gündem: Program katılımcıları uçağa alternatif olarak daha düşük karbonlu araçlarla 

seyahat etmeye teşvik etmektedir. Ayrıca uygulanacak projeler yoluyla kişilere sürdürülebilir 

toplumlar ve yaşam tarzları için gerekli anlayış ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. 

• Dahil Etme: Program farklı yaşlardan ve farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlerden 

kişilere ulaşmayı hedeflemektedir. Engelliler, eğitim güçlükleri veya göçmen geçmişi olanlar 

ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların da içinde olduğu imkânları kısıtlı kesimlere 

odaklanmaktadır. 

Yeni Fırsatlar: 
 

Hareketliliklerde Yeni Fırsatlar! 

• 18 yaşındaki gençler için Avrupa'yı Keşfet (DiscoverEU) Programı 

• Gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik eden Gençlik Katılımı 

• Okul öğrencileri ve yetişkin öğrenicileri için öğrenim imkanları 

• Karma Yoğun Programlar 

• Avrupa dışındaki ülkelerle ErasmusPro 

 

İşbirliği Ortaklıklarında Yeni Fırsatlar! 

• Kısa süreli, düşük bütçeli, basit kurallarla uygulanan Küçük İşbirliği Ortaklıkları 

• Öğretmenlerin eğitimi için Öğretmen Akademileri  

• Yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliklerine yönelik Avrupa Üniversiteleri  

• Girişimcilik faaliyetlerini ve yenilikçiliği destekleyen Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri  

• Avrupa içinde ve dışında yükseköğretim öğrencileri için öğrenme fırsatları sunan Erasmus 

Mundus Faaliyetleri 

• Yenilikçiliği teşvik eden büyük ölçekli İleriye Dönük Ortaklıklar  

• Mesleki eğitim ve öğretim ve spor alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerdeki 

kurumlarla Kapasite Geliştirme 

• Sporu teşvik etmek için İşbirliği Ortaklıkları ve Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 
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Politika Geliştirme ve İşbirliği Alanında Yeni Fırsatlar! 

• Dayanışmaya ve dahil etmeye odaklanan ortaklıkları inşa etmek veya güçlendirmek için farklı 

gençlik kuruluşları arasında yapılandırılmış işbirliklerini destekleyen Avrupa Gençliği Bir 

Arada projeleri 

Jean Monnet' de Yeni Fırsatlar! 

Avrupa çalışmaları alanındaki projelere yönelik Jean Monnet faaliyeti, okulları ve diğer 

eğitim ve öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor. 

 

 

Detaylı bilgiler ve diğer fırsatlar; 2021 Yılı Erasmus+ Program Rehberi’nde sunulmaktadır.  

 

Güncel bilgi ve gelişmeler  Türkiye Ulusal Ajansı’nın @ulusalajans adresli sosyal medya 

adreslerinden takip edilmelidir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teşekkürler: 

Sadece ekran okuması yaptığınız ve çıktı almadığınız için teşekkür ederiz. Çıktı almanın zorunlu 

olduğu durumlarda siyah-beyaz, arkalı önlü, tek sayfaya sığdırılmış gibi çevreci yöntemleri tercih 

etmeye ve geri dönüştürülebilir şekilde imha etmeye dikkat ediniz.  

 

 

mailto:ulusal.ajans@hs01.kep.tr

