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ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 

Bilgi Notu 

 

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler 3 ana 

başlıkta aşağıda verilmektedir:  

 

1.ANA EYLEM 1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ (KA1)  

2. ANA EYLEM 2 – YENİLİK VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ (KA2) 

3. ÖZEL EYLEM 

 

1.ANA EYLEM 1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ (KA1)  
 

Bu eylemin altında 3 farklı proje faaliyeti yer almaktadır. Bunlar:  

  

1.1.YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONELİNİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ  
 

PROGRAM ÜLKELERİ İLE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ (KA103) 

 

Bu proje başlığı altında Atılım Üniversitesi her yıl hibe desteği kazanmaktadır.  

 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet 

ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt 

dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek 

öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş 

hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim 

personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak 

aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir: 

• Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda 

öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj 

yapmaları 



• Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya 

işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders 

vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin 

yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları 

(konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları. 

Uygun Katılımcılar Kimlerdir? 

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir.  Ancak, 

başvuru, yükseköğretim kurumu ya da ulusal yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu 

koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. 

Uygun Kuruluşlar Hangileridir? 

Yükseköğretim kurumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, 

“Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) 

sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekmektedir. 

Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, 

Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi sahibi koordinatör kuruluş olmak 

gerekmektedir. Geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan kuruluşlar bir 

hareketlilik projesi hibesine başvururken aynı anda söz konusu belge için de başvurabilirler. 

Yükseköğretim öğrenci ve personeli Başkanlığımıza doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz. 

Başvuruların kayıtlı/bağlı olunan yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. 

Yükseköğretim öğrenci ve personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde 

yerleşik en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir. 

Faaliyet türüne göre; 

• Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar ECHE 

sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır. 

• Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet 

gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir. 

• Ders vermeye yönelik personel hareketliliğinde; ev sahibi kuruluş ECHE sahibi bir 

yükseköğretim kurumu olmalıdır. Gönderen kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim 

alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir. 

• Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir 

yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise ECHE sahibi bir yükseköğretim 



kurumu yada işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel 

kuruluş olabilir. 

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir? 

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler: 

• Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden 

sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı 

da içermektedir. 

• Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj 

veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür. 

Proje Süresi Ne Kadardır? 

Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek şartı 

ile proje süresi 16 veya 24 ay olabilir. 

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır? 

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir: 

• Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay 

• Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay 

• Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 

günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da 

daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir. 

Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 

• Kurumsal destek 

• Katılımcılar için harcırah ve seyahat giderleri 

• Özel ihtiyaç desteği 

Başvuru Nereye Yapılır? 

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır. 

Yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personeli başvurularını kendi kurumlarına yaparlar. 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak yapılmaktadır.  

 



Erasmus+ Programı Öğrenme Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere yükseköğretim 

kurumlarının başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. 

 

ORTAK ÜLKELER İLE HAREKETLİLİK PROJELERİ (KA107) 

 

Bu proje başlığı altında Atılım Üniversitesi’nin 2018 yılında 1 başvurusu, 2019 yılında ise yine 

1 başvurusu bulunmaktadır. Fakat projelerden hibe desteği sağlanamamıştır.  

 

Bilindiği üzere, ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus programı aracılığı ile 

Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği 

gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 2015 yılı itibari ile başlayan, Erasmus+ programı ile 

birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim öğrenci ve 

personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile 

gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu faaliyet türü için, yükseköğretim kurumlarımızın 

geleneksel Erasmus faaliyeti için kullandıkları formdan farklı bir başvuru formu (KA107 

formu) kullanarak ile Ulusal Ajans’a başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projelerinin amaçları: 

 

 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede 

öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir faaliyet türüdür. Faaliyetin temel 

amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini 

desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek 

ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak 

belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi, beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi 

konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı 

kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı 

duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen 

öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da 

hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bu hedefler gözetildiğinde geleneksel Erasmus hareketlilik faaliyetine çok benzer bir yapı 

algılansa da, Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyetine has aşağıdaki hedefler, faaliyetin 

farklılığını gözler önüne sermektedir: 



• Ortak ülkelerle işbirliği aracılığı ile güçlü bir uluslararası boyut elde etmek 

• Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi arttırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının 

dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet edebilirliğini desteklemek 

• Ortak ülkelerin gelişimini teşvik etmek amacı ile, Avrupa dışındaki yükseköğretim 

kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermek 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler: 

Geleneksel Erasmus faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretimin farklı kademelerinde kayıtlı 

öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarında görevli personel aşağıda isimleri verilen faaliyetleri 

gerçekleştirebilmektedirler. 

 

Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden ortak ülkelere, ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim 

öğrencilerinin öğrenim ve staj yapma amacı ile hareketliliğidir. 

Personel Hareketliliği: Ortak ülkeler ile personel hareketliliği kapsamında aşağıdaki alt 

faaliyetler gerçekleştirilebilir: 

 

• Ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim personelinin ders 

vermek üzere hareketliliği 

• Ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim 

personelinin eğitim almak üzere hareketliliği 

• Ülkemizdeki akademik olmayan bir kurum personelinin ortak ülkedeki bir yükseköğretim 

kurumunda ders vermek üzere hareketliliği 

• Ortak ülkedeki bir yükseköğretim kurumu personelinin ülkemizdeki akademik olmayan 

bir kuruma eğitim almak üzere hareketliliği 

• Ortak ülkedeki akademik olmayan kurum personelinin ülkemizdeki yükseköğretim 

kurumuna ders vermek üzere hareketliliği. 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek 

Ülkeler: 

 

 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program 

ülkeleri (28 AB üyesi ülke, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye, Sırbistan) ile 

aşağıda isimleri verilen ortak ülkeler arasında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilebilmesi 

mümkündür. 



Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirilebilecek “Ortak Ülkeler”, bölgelere göre 

sınıflandırılmış olarak aşağıda verilmektedir. Ülkelerde yıldan yıla değişiklik olabilmekle 

birlikte, 2019 başvuru ve sözleşme dönemi için uygun ülkeler aşağıda belirtilmiştir:  

Bölge 1 (Batı Balkanlar): 

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ 

Bölge 2 (Doğu Ortaklığı Ülkeleri): 

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna (uluslararası hukuk ile 

tanınan) 

Bölge 3 (Güney Akdeniz Ülkeleri): 

Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus 

Bölge 4 (Rusya Federasyonu): 

Rusya (uluslararası hukuk ile tanınan) 

Bölge 6 (Asya): 

Afganistan, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan, Endonezya, Laos, 

Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Tayland, 

Vietnam 

Bölge 7 (Orta Asya): 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan 

Bölge 8 (Latin Amerika): 

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela 

Bölge9: 

 



İran,Irak,Yemen 

 

Bölge10:  

 

Güney Afrika 

Bölge 11 (Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri-ACP): 

Angola, Antigua ve Barbuda, Belize, Yeşil Burun, Comoros, Bahamalar, Barbados, Benin, 

Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo (Brazavil), 

Kongo (Kinşasa), Cook Adaları, Fildişi Sahili, Cibuti, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, 

Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gana, Grenada, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Ekvator 

Ginesi, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, 

Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, Mikronezya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nijer, 

Nijerya, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Ruanda, St. Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 

ve Grenadinler, Solomon Adaları, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra 

Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Svaziland, Tanzanya, Doğu Timor, Togo, 

Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya, Zimbabve 

Bölge 13 (Diğer Sanayileşmiş Ülkeler): 

Avustralya, Brunei, Kanada, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Makao, Yeni Zelenda, 

Singapur, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Uruguay 

 

Bölge 14: 

İsviçre, Faroe Adaları 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilemeyecek 

Ülkeler: 

Ülkelerde yıldan yıla değişiklik olabilmekle birlikte, 2019 yılı başvuru ve sözleşme dönemi 

kapsamında aşağıdaki ülkeler ile hareketlilik gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır. 

Bölge 5: 

Andorra, Monako, San Marino, Vatikan Şehir Devleti 



Bölge 12 (Sanayileşmiş: Körfez İşbirliği Ülkeleri): 

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 

ÖNEMLİ NOT 1: Program kuralları gereği, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölgeleri içerisinde yer alan 

ülkelere Türkiye’den ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi gönderilmesi mümkün 

değildir. Bu ülkelere ülkemizden sadece doktora seviyesinde öğrenci gönderilebilir. İlgili 

ülkelerden gelecek öğrenci konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. İlgili ülkelerle 

gerçekleştirilecek personel hareketliliği faaliyetlerinde ise gelen ya da giden yönünde herhangi 

bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

  

ÖNEMLİ NOT 2: Lugansk and Donetsk bölgesinde bulunan yükseköğretim kurumlarının 

tamamı KA107 projeleri için geçerli kurumlar değildir.  

   

ÖNEMLİ NOT 3: İsviçre ve Faroe Adaları’ndaki yükseköğretim kurumları ve akademik 

olmayan kurumlar ile yalnız dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik staj faaliyeti 

yapılabilecektir. Staj faaliyeti “outgoing” yönünde gerçekleştirilecek olup bu ülke ve 

adalardaki yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edilmeyecektir. 

Dijital beceriler konusundaki staj faaliyeti aşağıdaki konulardan birinin veya birkaçının 

uygulandığı bir staj programını kapsamalıdır: 

Dijital pazarlama (ör. sosyal medya yönetimi, web analitiği); dijital grafik, mekanik veya 

mimari tasarım; yazılım,kod veya web sitesi geliştirilmesi; IT sistemleri ve ağlarının kurulumu, 

bakımı ve yönetimi; siber güvenlik; veri analizi, madenciliği ve görselleştirme; robotların ve 

yapay zeka uygulamalarının programlanması eğitimi. 

1.2. ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ 
 

Bu projede başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılmakta olup, Atılım 

Üniversitesi’nin  henüz bu projeye başvurusu bulunmamaktadır.  

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Nedir? 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma 

göre ortak programın kapsadığı eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları 

ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 ECTS’lik üst düzey entegre bir 



uluslararası eğitim programıdır. 

 

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin temel amaçları aşağıda verilmektedir: 

• Yükseköğretim kurumlarında kaliteyi, yeniliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; 

• Dünya çapındaki en iyi yüksek lisans öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak Avrupa 

Yükseköğretim Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak; 

• Yüksek lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini, becerilerini ve işgücü piyasasına 

uyumluluklarını iyileştirmek. 

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir? 

Bu eylem altında aşağıdaki faaliyetleri desteklenmektedir: 

 

 

Ders verme ve/veya araştırma amacıyla davet edilen bilim adamlarının da (misafir öğretim 

üyeleri) katılımını içeren uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu aracılığıyla 

organize edilen, 60, 90 veya 120 ECTS’e tekabül eden bir Ortak Yüksek Lisans Programının 

sunulması, 

Dünya çapında başarılı öğrencilere bu ortak yüksek lisans programlarından bir tanesine 

katılımları için burs verilmesi. 

Kimler Başvuru Yapabilir? 

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri uluslararasıdır ve tam ortak sıfatıyla üç farklı Program 

Ülkesinden en azından üç Yükseköğretim Kurumu içerir. 

Bir Program Ülkesinde yerleşik Yükseköğretim Kurumları başvuruda bulunabilecektir. 

Yükseköğretim Kurumu Ortak Yüksek lisans Derecesi konsorsiyumu adına 

başvurabilmektedir. Ortak Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarının bir Program Ülkesinde 

yerleşik şubeleri veya Program Ülkelerindeki Yükseköğretim Kurumlarının Ortak Ülkede 

yerleşik şubeleri başvurmak için uygun değildir. 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna katılımlarının bir ön şartı olarak, Program 

Ülkelerinin tüm Yükseköğretim Kurumları geçerli bir Yükseköğretim İçin Erasmus 

Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak Ülkelerden gelen Yükseköğretim Kurumlarının 

bir ECHE’ye sahip olmaları beklenmemektedir ancak Ortak Yüksek Lisans Derecesi 

Konsorsiyum Anlaşmasının bir parçası olarak bunun tüm ilkelerini imzalamaları gerekecektir. 



Uygun Katılımcılar Kimlerdir? 

Yüksek lisans seviyesindeki öğrenciler, katılımcı kuruluşların personeli, Program Ülkeleri ve 

Ortak Ülkelerden davetli bilim adamları (ziyaretçi öğretim üyeleri). 

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir? 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve 

yerine göre Ortak Yüksek Lisans Derecesinin uygulanmasına katkıda bulunan diğer türden 

kuruluşlar (şirketler, kamu kurumları, araştırma kuruluşları vb.) tarafından verilmektedir. 

 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyumunun oluşumu şu şekildedir: 

Başvuru sahibi/koordinatör: Proje teklifini tüm ortaklar adına sunan Yükseköğretim 

Kurumudur. Ortak Yüksek Lisans Derecesi verildiğinde, başvuru sahibi/koordinatör temel AB 

hibe yararlanıcısı haline gelir ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumu adına çok 

yararlanıcılı bir hibe sözleşmesi imzalar. Koordinasyon rolü aşağıdaki görevleri kapsamaktadır: 

Avrupa Komisyonu nezdinde katılımcı kuruluşlar grubu adına hareket eder ve bu kuruluşların 

temsilcisidir. 

Projenin tamamının operasyonel, idari ve finansal açıdan düzgün uygulanması ile ilgili idari ve 

finansal ve yasal sorumluluğunu taşımaktadır 

Diğer tüm proje ortakları ile işbirliği içerisinde Ortak Yüksek Lisans Derecesi'ni koordine 

etmektedir. 

Tam ortaklar: Yerleşik oldukları ülkenin ilgili makamları tarafından tanınan ve derece veren 

Yükseköğretim Kurumları ile Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesine aktif şekilde katkı yapan her türlü özel veya kamusal kuruluştur. Her bir 

tam ortak bir vekaletname imzalamalı ve imza sahibi olarak projenin uygulanması esnasında 

koordinatörün kendisi adına ve hesabına hareket etmesi için ona yetki vermelidir. 

Bağlı ortaklar(opsiyonel): Ortak Yüksek Lisans Derecesi eğitim programı bağlı ortakların 

katılımından da faydalanabilir. Bu kuruluşlar belirli görevlerin/faaliyetlerin uygulanmasına 

dolaylı olarak katkıda bulunmakta ve/veya Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin 

yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Sözleşmeyi ilgilendiren 

yönetimsel konularda, “bağlı ortaklar” Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyumunun bir 

parçası kabul edilmemektedir. Bu türden bir katkı örneğin bilgi ve beceri transferi, tamamlayıcı 

kurslar verilmesi veya geçici görevlendirme ya da yerleştirme imkanı sağlanması şeklinde 

olabilir. Sözleşmeden kaynaklanan yönetsel konularda bağlı ortaklıklar, Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi konsorsiyumunun bir parçası olarak kabul edilmemektedir. 



Projenin Süresi Ne Kadardır? 

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin süresine göre  (1 veya 2 yıl)  konsorsiyum bir hazırlık yılını 

ve bunu takip eden 3 müteakip yılda öğrenci alımını finanse etmek için 4 veya 5 yıllık bir hibe 

sözleşmesi alacaktır. 

Hibe Desteği Ne Kadardır? 

Hazırlık yılı ve üç öğrenci alımı için Ortak Yüksek Lisans Derecesinin hibesi 2 ila 3 milyon 

Avro arasında değişmektedir. 

 

Başvurular Nereye Yapılmalıdır? 

Başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılır. 

 

Katılımcılar ise burs için doğrudan seçtikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna 

başvurmalıdır. 

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Bilgi Havuzu nedir? 

Devam eden Ortak Yüksek Lisans Derecesi tarafından dünya çapında en iyi yüksek lisans 

öğrencilerine sunulacak olan Erasmus+ öğrenci burslarının tanıtımına, görünürlüğüne ve 

erişilebilirliğine katkı yapmak için, Ortak Yüksek Lisans Dereceleri; Yürütme Ajansının 

internet sitesinde yer alacak olan online bilgi havuzuna dahil edilecektir. 

 

 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu gelecek akademik yıl için Erasmus+ bursları sunan 

tüm ortak yüksek lisans programlarını tanıtacaktır. Bu tanıtım yeni seçilmiş Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi'nin yanı sıra devam eden bir çerçeve ortaklık anlaşmasına sahip Erasmus 

Mundus Yüksek Lisans Programlarını ve Kalite Kontrolünü başarıyla geçmiş olan Ortak 

Yüksek Lisans Derecesi programlarını kapsayacaktır. 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu aday öğrencilere kendi istedikleri Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi seçme ve Erasmus+ bursu için doğrudan ilgili konsorsiyuma başvurma imkanı 

verecektir. 

 

1.3.YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KREDİ GARANTİSİ 
 

Bu projede başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır.  



 

Erasmus+ Programı kapsamında, lisansını tamamladığı ülkeden başka bir Program Ülkesinde 

yüksek lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için anlaşmalı mali kuruluşlar 

aracılığıyla uygun koşullarda banka kredisi imkânı sunan “Yüksek Lisans Kredi Garantisi” 

desteği bulunmaktadır. 

Yükseköğretim öğrencileri, yurt dışında yapacakları yüksek lisans eğitimi harcamalarına katkı 

sağlamak amacıyla, bir yıllık yüksek lisans programı için azami 12.000 Avro, iki yıllık yüksek 

lisans programı için azami 18.000 Avro krediye başvurabilmektedirler. Kredi desteği, aşağıdaki 

özel şartları ile geri ödemeyi kolaylaştırmaktadır: 

-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir  maddi teminat sağlaması gerekmemektedir. 

-Faiz oranı, piyasa faiz oranından daha düşüktür. 

-Geri ödeme, öğrenim tamamlanmasından iki yıl sonrasına kadar ertelenebilmektedir. 

Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteğine aracılık eden mali kuruluşlar, doğrudan Avrupa 

Yatırım Bankası Grubuna başvurmakta, açık ve şeffaf ölçütlerle yürütülen seçim süreci 

sonucunda seçilmektedir. Seçilen finansal aracılar, kredi başvurularının alınması ve 

değerlendirilmesi, kredilerin verilmesi ve geri ödemelerin tahsil edilmesi hususlarında öğrenci 

için tek ara bağlantıdır. Bu sebeple, öğrencilerin başvurularını doğrudan finansal aracıya 

yapması gerekmekte, başvuruları ilgili finansal aracı değerlendirip sonuçlandırmaktadır. 

Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği sağlamak üzere seçilen aracı mali kuruluşların adları 

Komisyonun websayfasında, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-

individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en bağlantısında yayımlanmaktadır.  

 

Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ülkemizde QNB 

FİNANSBANK ile anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma, Avrupa’da Erasmus Beyannamesi 

sahibi (ECHE) sahibi yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencileri 

kapsamaktadır. Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi ile ilgili başvurular doğrudan QNB 

Finansbank’a yapılmaktadır.  

 

Programın önümüzdeki yıllarında Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği sunan 

finansal aracıların sayısı arttıkça, bu imkânın Program ülkeleri arasında yaygınlaşması 

beklenmektedir.  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en


2. ANA EYLEM 2 – YENİLİK VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ 

(KA2) 
 

Atılım Üniversitesi’nden Ana Eylem 2 başlığı altında 2019 yılında 2 proje, 2018 ise yılında 3 

proje başvurusunda bulunulmuştur fakat projelere hibe desteği sağlanamamıştır.  

 

Bu Eylem altında yer alan projeler; 

 

• Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır) 

• Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır) 

 

2.1. STRATEJİK ORTAKLIKLAR 
 

Bu projenin başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmaktadır. Bu proje başlığı altında geçen 

sene Atılım Üniversitesi’nden 2 adet proje submit edilmiştir fakat projelere hibe desteği 

sağlanamamıştır.  

 

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer 

alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi 

uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi 

ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir. 

 

Yükseköğretim Alanında desteklenen Stratejik Ortaklıklar projeleri sadece Yenilik Geliştirme 

(Development of Innovation) türünde olabilir. Bu türdeki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi 

ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler 

içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep 

edilebilir. 

 

Stratejik ortaklıklarda desteklenebilecek faaliyet örnekleri nelerdir? 

 

• Kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve ağ kurmayı güçlendiren faaliyetler, 

 

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/stratejik-ortakliklar-(ka2)
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/bilgi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1


• Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların denenmesi ve/veya yürürlüğe 

konması, 

 

• Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin 

tanınmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler, 

 

• Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel 

kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik bölgesel makamlar arası 

işbirliği faaliyetleri, 

 

• Eğitim ve öğretim profesyonellerini öğrenme ortamında karşılaşılan eşitlik, çeşitlilik ve 

dâhil etme sorunlarına yönelik olarak daha iyi hazırlayan ve yönlendiren faaliyetler, 

 

• Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri 

destekleyen ulusötesi girişimler. 

 

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar 

kapsamında bireyler için de öğrenme, ders verme ve öğretme faaliyetleri organize edilebilir. 

Kimler Başvurabilir?  

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-

Erasmus Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, 

yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip 

kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler. 

 

 

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. 

Stratejik Ortaklıkta yer alan tüm ortaklar, başvuru formunda tanımlanmış olmalıdır. Tüm 

ortaklık adına tek bir başvuru yapılır. Bu başvuru, ortaklık yapısını temsilen, koordinatör kurum 

tarafından, koordinatör kurumun yerleşik bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Aynı 

başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da 

ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı ulusal 

ajansa ya da farklı ulusal ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz. 



Kimler Yararlanabilir? 

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile proje 

faaliyetlerinde görev alan bireyler projeden yararlanırlar. Bu kişilerin, projenin koordinatörü ve 

ortağı olan kuruluşların eğitim personeli veya öğrencileri olması gerekmektedir. 

 

Proje kapsamında öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri bulunuyorsa, projede yer alan 

kurumlarda çalışan eğitim personeli ve öğrenciler bu eğitim ve öğretim faaliyetlerine 

katılabilirler. 

 

Eğitim personeli ve öğrenciler aşağıdaki öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine 

katılabilirler: 

 

• Kısa dönem (5 gün – 2 ay) fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma 

hareketlilik 

• Yoğun Eğitim Programları (5 gün – 2 ay)  

• Uzun dönem ders verme veya eğitim alma görevlendirmeleri (2 ay – 12 ay)  

• Kısa dönem ortak personel eğitim faaliyetleri (3 gün – 2 ay) 

Eğitim ve öğretim faaliyeti katılımcılarına katılımcı türüne göre gündelik ve seyahat hibesi 

desteği verilir. 

 

Proje Süresi Ne Kadardır? 

Projeler, 24 ile 36 ay arasında sürebilir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan 

faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir. 

Projelere Sağlanan Bazı Hibe Destekleri Nelerdir? 

• Proje Yönetimi ve Uygulaması 

• Ulusötesi Proje Toplantıları 

• Fikri çıktılar 

• Çoğaltma Etkinlikleri 

• Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri 

• İstisnai Masraflar 

• Özel İhtiyaç Desteği 



Başvuru Nereye Yapılır? 

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal 

ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir. 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi başvurusu, Avrupa Komisyonunun 

başvuru formu portal olan https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ sayfasından ilgili Çağrı 

dönemine ait KA203 formunun doldurularak online ortamda gönderilmesi yoluyla 

yapılmaktadır. 

 

2.2. BİLGİ ORTAKLIKLARI 
 

Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, 

yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, 

yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. 

 

Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede 

yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şöyle sıralanabilir: 

 

 

• Yükseköğretimde yenilik/inovasyon 

• Üniversite-iş dünyası işbirliğinin sürdürülebilirliği 

• Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki     

 

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir? 

Bilgi Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki yükseköğretim ve işdünyası ihtiyaçlarına 

uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Bunlar; 

Yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yeniliğin arttırılması: 

• Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması 

• Yeni ve yenilikçi öğretim programlarının geliştirilmesi ve ortaya konması 

• İşletmeler  bünyesinde ve arasında sürekli eğitim programları ve etkinliklerinin 

düzenlenmesi 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/


Girişimcilik zihniyetini ve becerilerini geliştirmek: 

• İşletmelerle işbirliği içerisinde karşılıklı beceri öğrenim metotlarının tasarlanması 

• Her disiplinde girişimcilik eğitiminin sağlanması 

Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlamak: 

• Müfredata işlenmiş etkinliklerle ilgili çalışma alanının oluşturulması 

• Öğrencilerin, araştırmacıların, eğitmenlerin ve işletme personelinin değişiminin 

sağlanması 

Kimler Başvuru Yapabilir? 

Katılımcı kurum, Program Üyesi ya da Ortak Ülkedeki her hangi bir resmi ya da özel kuruluş 

olabilir (örneğin yükseköğretim kurumları, resmi/özel küçük/orta büyüklükte/büyük şirketler, 

araştırma enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, eğitim, staj ya da 

gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, yetkilendirme, belgelendirme veya değerlendirme 

kuruluşları, vb.). 3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır. En az 2 

yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır. 

Proje Süresi Ne Kadardır? 

Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir. 

Hibe Desteği Ne Kadardır? 

2 yıllık projeler için azami 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için azami 1.000.000 Avrodur. 

Başvurular Nereye Yapılmalıdır? 

Bilgi Ortaklıkları, Komisyon Merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, 

İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive 

Agency) sunulacaktır: 

 

Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır? 

Başvuru formu, Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency sayfasında online 

olarak üretilmektedir. 

 

 



 

3. ÖZEL EYLEM 
 

3.1. JEAN MONNET 
 

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Doç. Dr. Gözde 

YILMAZ’ın projesi 2019 yılında hibe desteği kazanmıştır.  

 

Jean Monnet Faaliyetleri Nedir? 

Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve 

öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları 

aşağıda verilmektedir: 

• AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları 

• AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları 

• AB Ekonomi Çalışmaları 

• AB Tarih Çalışmaları 

• AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları 

• AB Disiplinler Arası Çalışmalar 

• AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları 

• AB Hukuk Çalışmaları 

• AB Siyasi ve İdari Çalışmaları 

 

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir? 

Aşağıda yer alan faaliyetler program kapsamında desteklenebilecektir. 

1. Jean Monnet Modülleri 

2. Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları 

3. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri 

4. Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği 

5. Jean Monnet Ağları 

6. Jean Monnet Projeleri 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet/jean-monnet-mod%C3%BClleri
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet/jean-monnet-k%C3%BCrs%C3%BC-ba%C5%9Fkanl%C4%B1klar%C4%B1
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet/jean-monnet-m%C3%BCkemmellik-merkezleri
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet/kurum-ve-derneklere-jean-monnet-deste%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet/jean-monnet-a%C4%9Flar%C4%B1
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet/jean-monnet-projeleri


Kimler Başvuru Yapabilir? 

Desteklenen faaliyete göre başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar farklılık göstermektedir. 

Desteklenen her bir faaliyetin detayları içerisinde kimlerin başvuracağı bilgisi verilmiştir.  

Proje Süresi Ne Kadardır? 

Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir.  

Hibe Desteği Ne Kadardır? 

Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir.  

 

Başvurular Nereye Yapılmalıdır? 

Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan doğrudan Brüksel’deki 

Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture 

Executive Agency) sunulacaktır. 

 

 

KAYNAKÇA 
 

http://www.ua.gov.tr/ 

https://eur-lex.europa.eu/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2013_362_R_NS0004&qid=1395672415460 

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/03/26/erasmus-program%C4%B1-

y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-destekleri-online-e%C4%9Fitim-sunu%C5%9Fu-

yay%C4%B1nland%C4%B1 

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/ka2-yuksekogretim.pdf?sfvrsn=2 

http://www.ua.gov.tr/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2013_362_R_NS0004&qid=1395672415460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2013_362_R_NS0004&qid=1395672415460
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/03/26/erasmus-program%C4%B1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-destekleri-online-e%C4%9Fitim-sunu%C5%9Fu-yay%C4%B1nland%C4%B1
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/03/26/erasmus-program%C4%B1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-destekleri-online-e%C4%9Fitim-sunu%C5%9Fu-yay%C4%B1nland%C4%B1
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/03/26/erasmus-program%C4%B1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-destekleri-online-e%C4%9Fitim-sunu%C5%9Fu-yay%C4%B1nland%C4%B1
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/ka2-yuksekogretim.pdf?sfvrsn=2

