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Malumları üzere, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Birlik Programı olan Erasmus+
Programı ülkemizde 2004 yılından bu yana Ajansımız tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, Erasmus+
Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel
yararlanıcıları Erasmus+ 'tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de
katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) etkinlikleri düzenlenmekte;
ülkemiz ile birlikte tüm Avrupa'da çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikayelerinin daha görünür hale
gelmesi, her kesimden Erasmus+ yararlanıcısının, projelerinin sonuçlarını ve hikayelerini yerelde paylaşması
beklenmektedir.
Erasmus Günlerinin bu yıl 15-16-17 Ekim 2020 tarihlerinde tüm Avrupa'da yararlanıcı kurumların
gerçekleştireceği etkinliklerle kutlanması planlanmaktadır. Etkinliklerin Covid 19 salgını sebebiyle fiziksel
veya sanal olarak gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda, Erasmus+ Programının önemli
yararlanıcı kitlesini oluşturan yükseköğretim kurumlarının fiziksel veya sanal olarak planladıkları etkinlikleri
ile 2020 Erasmus Günlerine katılımı ve sosyal medya üzerinden etkinliklere destek vermelerinin Erasmus+
Programının tanıtımında önemli bir rol oynayacağı değerlendirilmektedir. Detaylı bilgiler ve etkinlik örnekleri
http://bit.ly/erasmusgunleri2020 adresinde bulunmakta olup planlanan etkinliklerin, tüm Avrupa'daki
kampanya katılımcılarının giriş yaptıkları ortak platform olan www.erasmusdays.eu adresine kayıt edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca her türlü soru için iletisim@ua.gov.tr adresine eposta ile ulaşılabilmektedir.
İlaveten, Ajansımız 15-16-17 Ekim tarihlerinde yayınlanmak üzere yararlanıcılarımızın
performanslarından oluşan bir konser kaydı oluşturmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Üniversiteniz
bünyesinde varsa konservatuar, müzik vb bölümlerinden veya gönüllü personel ve öğrencilerinizin Türk
ezgilerini enstrüman eşliğinde seslendirdikleri solo veya koro, amatör veya profesyonel performanslarına ait
video kayıtlarını Ajansımıza iletmeleri beklenmektedir. Söz konusu konsere ilişkin duyuruya
http://bit.ly/erasmusdayskonseri adresinden erişilebilmektedir.
Erasmus+ Programının ülkemizde etkin olarak yürütülmesi ve ülkemizin programdan yararlanma
düzeyinin artırılması konusundaki işbirliğiniz için teşekkür eder, yazımızın Üniversiteniz haberleşme kanalları
ile fakülteler, bölümler ve ilgili personel ve öğrencilerle paylaşılması konusunda yardımlarınızı saygılarımla
arz ederim.
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