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Proje nedir? 
Belirli bir amaca ulaşmak için 
dikkatlice planlanan ve tasarlanan, 
bireysel veya toplu girişimdir. 
 
Belirli bir yerde, belirli bir süre 
içerisinde, belirli bir bütçe ile, net 
olarak tanımlanan amaçların, 
gerçekleştirilmesine yönelik 
planlanan faaliyetler bütünüdür. 
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Proje; 
Fikirden gerçek uygulamaya geçiş 
yöntemidir, 
 
Bir planlama sürecidir, 
 
Süreç içerisinde çeşitli aşamaları 
yapılandırarak düşünceden 
eyleme geçilmesini sağlayan bir 
yöntemdir. 
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Proje Aşamaları 
Fikrin 

Belirlenmesi 

Durum Analizi 
ve Planlama 

Ön 
Değerlendirme 

Finansman 

Projenin 
Uygulanması 
ve izlenmesi 

Projenin 
Değerlendirilmesi 
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• Hedefler ulaşılabilir olmalı  

• Faaliyetler amaca yönelik olmalı  

• Uygulayıcının yeterli kapasitesi olmalı  

(insan kaynağı, finansal kaynaklar, alt yapı vb.)  
• Faaliyetler ve bütçe uyumlu olmalıdır. 

 

 

Projelerde 
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HEDEFLER; 

• S   (Specific) özgül-belirli-özel 
 

•M (Measurable) ölçülebilir 
 

•A  (Achievable) ulaşılabilir-gerçekleştirilebilir 
 

•R  (Realistic) gerçekçi-uygun 
 

• T  (Time-bound) süreli olmalıdır. 
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Bir Projede; 
 
• Geniş anlamda politika ve program amaçlarıyla uyumlu olmalı ve bunu desteklemelidir.  

Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri desteklemekten ziyade “yeni” bir şey 
oluşturulmalı / geliştirilmelidir.  

• Belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik açıkça tanımlanmış amaçları olmalıdır, 
• Açıkça tanımlanmış hedef grupları olmalıdır, 
• Yönetimsel sorumluluklar net olarak tanımlanmalıdır. 
• Başlangıç ve bitiş tarihi belirli olmalıdır. 
• Kalkınma Planları, Eğitim Şura Kararları ve Okul Stratejik Planları dikkate alınmalı, gerekirse 

bu hedefler proje hedefleriyle bütünleştirilmelidir.  
• AB vatandaşlığı, Yeşil AB Mutabakatı ve Dijitalleşme konuları entegre edilmelidir  
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  Örneğin: 
 

• 2021 yılında, X Okulunda öğretmenlere yönelik Web 2.0 araçları konusunda 
AB ülkelerinde yapılandırılmış kurslar düzenleyerek öğretmen yeterliliklerini 
artırmak 

• 2021 yılında, 12 aylık bir süre içerisinde X okulunda eğitimler düzenleyerek 
teknolojik alt yapısı yeterli öğretmen sayısını %50 den %65 e çıkarmak 

 

• Hedefler, ölçülebilir, rakamlarla ifade edilebilen, somut  şekilde ifade edilmiş 
olmalıdır,  

• Aynı hedef ifadesinde bir çok hedef içeren, farklı yoruma açık anlatımlar 
olmamalıdır. 
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Hazırlık Aşaması 
 

Mevcut Durum Analizi 

• Literatür taraması yapılması, 
• Alana ait istatistiklerin 
• Hükümet politikaları ve 

programların 
• Alanın sosyo-kültürel 

göstergelerinin 
• Alanın ekonomik göstergelerin 
incelenmesi 

• Proje Ekibin Kurulması, 
• Teknik alt yapı,  
• Görev tanımları,  
• Okul GZFT analizlerinin 

yapılması,  
• Konunun belirlenmesi  
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ERASMUS+  
Başvuru Öncesi Süreç 
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Erasmus+ nedir? 
Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve 
farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. 
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Erasmus+ Programı kapsamında proje sunmak istiyoruz.  
Başvuru öncesi ne yapmalıyız ? 

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin 
Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.  
 
Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan kurumlar, kendilerine  
atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European 
Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama 
kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek 
öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla kod numarası almış olanlar, başvuru 
yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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Daha önce kayıt yapmamış olanlar ise yine Organisation Registration system for 
Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my 
organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID  alabilir.  

“Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile 
giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar 
mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı olmayanlar ise 
“Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme 
giriş yapar. 

14 

Erasmus+ Programı kapsamında proje sunmak istiyoruz.  
Başvuru öncesi ne yapmalıyız ? 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 

OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 

OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman 
hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da 
kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 

Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi  otomatik üretir. 

OID, "E" harfi ile başlayan ve  8 rakamla  devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). 

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.  
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Erasmus+ Programı kapsamında proje sunmak istiyoruz.  
Başvuru öncesi ne yapmalıyız ? 
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Erasmus+ Başvuru formlarına nereden ulaşabiliriz? 

Başvuru formlarına  

EU Login üzerinden  

kullanıcı adı ve şifrenizde 

giriş yaptıktan sonra  

bu sayfa üzerinden 
ulaşabilirsiniz.  

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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Başvuru formu Program dillerinden 
herhangi biri ile doldurulabilmektedir.  

Türkçe, Program dilleri arasında yer 
almaktadır.  

Ancak, özellikle KA2 başvurularında 
ortaklar adına da başvuru yapıldığından 
ortak iletişim dilinde formun doldurulması 
önerilmektedir. 
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Erasmus+ Başvuru formunu Türkçe doldurabilir miyiz? 

MERHABA 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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MERABA 

ERASMUS+ 2021-2027 DÖNEMİNE GENEL BAKIŞ 
  

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında katılımcıların kişisel 
ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Erasmus+ 
Programı; 2014-2020 dönemindeki başarısı üzerine 
yapılandırılmış ve daha kapsayıcı, çevreci ve dijitalleşmeye 
uyumlu toplumları yapılandırabilmek amacıyla daha fazla 
sayıdaki katılımcıya ve daha geniş bir organizasyon yelpazesine, 
artırılmış fırsatlar sunmayı hedeflemektedir. 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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MERABA 

ERASMUS+ 2021-2027 DÖNEMİNE GENEL BAKIŞ 
• Fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla her yaştan birey, sosyo-ekonomik, fiziksel, 

kültürel, coğrafi dezavantajları olanlar, göçmenler, engelliler ve daha az 
fırsata sahip olanlar programın merkezinde yer almaktadır. 

• İklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, yapay zeka, robotik, büyük veri 
analizi vb. gibi ileriye dönük alanlarda dijital beceriler ve yeterliliklerin 
geliştirilmesi 2021-27 döneminin dikkat çeken temel konularıdır. 

• Proje tasarımlarında çevre dostu uygulamaların bulunması son derece 
önemlidir. Projeler tasarlanırken, çevresel sorunları tartışmaya ve öğrenmeye 
teşvik edecek, kendi seviyelerinde neler yapılabileceği konusunda 
düşünmelerini sağlayacak ve faaliyetlerini uygulamak için daha yeşil alternatif 
yollar bulmaya yönelmeleri kilit öğelerdendir. 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 



                                                                                                                                                2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

22 

MERABA 

ERASMUS+ PROGRAMININ HEDEFLERİ 
GENEL HEDEF 
Programın genel amacı, yaşam boyu öğrenme yoluyla, Avrupa'da ve ötesinde eğitim, öğretim, 
gençlik ve spor alanlarında insanların eğitimsel, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, 
böylece sürdürülebilir büyümeye, kaliteli işlere ve sosyal uyuma katkıda bulunmak, yenilikçiliği 
teşvik etmek, Avrupa kimliğini ve aktif vatandaşlığı güçlendirmektir.  

ÖZEL HEDEFLER 
• Eğitim ve öğretim alanındaki kuruluşlar ve politikalar düzeyinde bireylerin ve grupların 

öğrenme hareketlilikleri ile beraber işbirliği, kalite, içerme ve eşitlik, mükemmellik, 
yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmek; 

• Gençler arasında yaygın ve sargın öğrenme hareketliliklerini ve aktif katılımı desteklemek ve 
gençlik alanındaki kuruluşlar ve politikalar düzeyinde işbirliği, kalite, içerme, yaratıcılık ve 
yenilikçiliği teşvik etmek; 

• Spor organizasyonları ve spor politikaları düzeyinde işbirliği, kalite, katılım, yaratıcılık ve 
yeniliği ve spor personelinin öğrenme hareketliliğini teşvik etmek. 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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ERASMUS+ PROGRAMININ ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 
 

PROGRAM ÖNCELİKLERİ 
• Kapsayıcılık ve Çeşitlilik 
• Dijital Dönüşüm 
• Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele 
• Demokratik hayata katılım 

 
ERASMUS+ PROGRAMININ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 
• Katılımcıların sağlığının ve güvenliğinin gözetilmesi 
• Çok dillilik 
• Uluslararası boyut 
• Beceri ve niteliklerin tanınması ve doğrulanması 
• Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için projeleri ve sonuçlarını yaygınlaştırma 
• Eğitim materyalleri için Erasmus+ Açık Erişim 
• Araştırma ve veriler için Erasmus+ Açık Erişim 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HEDEFLERİ 

Öğretme ve öğrenmenin Avrupa boyutunu güçlendirmek: 
 Kapsayıcılık ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini teşvik etmek 
 Paylaşılan Avrupa mirası ve çeşitliliği hakkında bilgiyi teşvik etmek 
 Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek 

Okul eğitiminde öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak: 
 Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer okul personelinin mesleki gelişimini desteklemek 
 Yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek 
 Okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirmek 
 Öğretim ve okul gelişiminde en iyi uygulamaların paylaşımını ve transferini desteklemek 

Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunmak: 
 Okulların sınır ötesi değişim ve işbirliğine girme ve yüksek kalitede gerçekleştirme kapasitesini artırmak 
 Okul eğitimindeki herhangi bir öğrenci için öğrenme hareketliliğini gerçekçi bir olasılık haline getirmek 
 Yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinde öğrencilerin ve personelin öğrenme sonuçlarının tanınmasını 

teşvik etmek 
Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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Okul Eğitimi Personel 
ve Öğrenci Hareketlilik 

Türleri 

Kısa Dönem Hareketlilik                                             
Projeleri (Akredite Olmayan 
Kurumlar için) (KA122-SCH)  

Personel 
Hareketliliği 

 İş Başı 
Gözlem 

Öğretmen 
Görevlen 
dirmesi 

Öğrenci 
Hareketliliği 

Öğrenci 
Grup 

Hareketliliği 

Uzun 
Dönem 
Öğrenci 

Hareketliliği 

Desteklenen 
Diğer 

Aktiviteler 

Uzman 
Davet 

Edilmesi 

Eğiticilere 
Ev 

Sahipliği 

Akredite Olmuş Kurumlar İçin  

(KA121-SCH) 

Kısa Dönem 
Öğrenci 

Hareketliliği 

Hazırlık 
Ziyaretleri 

Kurs ve 
Eğitim 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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İŞ
 B

A
ŞI

 G
Ö

ZL
EM

 

2-60 gün olabilir 

 

Ev sahibi kuruluşun günlük 
çalışmalarında uygulayıcıları takip 
ederek eğitim almak, iyi uygulama 
alışverişi yapmak, beceri ve bilgi 
edinmek ve/veya katılımcı gözlem 
yoluyla uzun vadeli ortaklıklar kurmak 
amacıyla başka bir ülkedeki ortak 
kuruluş ile yapılan çalışmadır. 

Ö
Ğ

R
ET

M
EN

 
G

Ö
R

EV
LE

N
D

İR
M

ES
İ 2-365 gün olabilir 

 

Yurtdışında eğitim vererek, eğitim 
konusunda daha geniş bir bakış açısı 
kazanmak, başka bir ülkedeki 
meslektaşlarla bilgi alışverişinde 
bulunabilmek ve eğitimle ilgili iyi 
uygulamaları edinebilmek amacıyla 
gerçekleştirilebilir. 

K
U

R
S 

V
E 

EĞ
İT

İM
 

2-30 gün olabilir 

 

Kurumsal ve mesleki ihtiyaçlar 
doğrultusunda seçilen kursların, farklı 
ülkelerden katılımcıların biraraya 
gelmesiyle gerçekleştirilen 
yapılandırılmış eğitim faaliyetidir. 

Katılımcı başına en fazla 10 güne kadar 
kurs ücreti ödenir. 

 

Kurs ve eğitimlerin uygun biçimde 
seçimi katılımcıların sorumluluğundadır.  

 

Kurs ve eğitimlerin seçiminde kalite 
standartları dikkate alınmalıdır.  

 

 

ERASMUS+ KA1 PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 

Erasmus+, okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretimde yer alan eğitim profesyonelleri için yurtdışındaki 
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Ö
Ğ

R
E

N
C

İ 
G

R
U

P
 

H
A

R
E

K
E

T
L

İL
İĞ

İ 2-30 gün olabilir. 
 
Bir grup öğrencinin 
akranlarıyla başka bir 
ülkede, okulda zaman 
geçirmesi, gönderici 
okuldan 
öğretmen(ler)in eşlik 
etmesi gerekmektedir.  
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İ 10-29 gün olabilir. 

 
Öğrencilerin bir dönem 
boyunca partner okulda 
eğitim görmesidir. 
 
•Her bir katılımcı için 
bireyselleştirilmiş öğrenme 
programı hazırlanması gerekir. 
 

Dezavantajlı, daha az fırsata 
sahip katılımcılar için 
minimum süre 2 gündür. 
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30-365 gün olabilir 
 
Öğrencilerin bir dönem 
boyunca partner okulda 
eğitim görmesidir. 
 
Her bir katılımcı için 
bireyselleştirilmiş öğrenme 
programı hazırlanması gerekir. 
 
Bütün katılımcılar için zorunlu 
ön hazırlık eğitimi 
tamamlanması gerekir. 

ERASMUS+ KA1 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİKLERİ 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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İ 2-60 Gün Olabilir. 
 
Başvuran kurum proje 
ile ilgili olarak alanında 
deneyimli bir eğitmen, 
uzman, öğretmen ya 
da politika uzmanını  
davet edilebilir. 
 
Uzman; kurum  
personeline eğitim 
verebilir, yeni öğretim 
teknik ve yöntemleri 
gösterebilir ya da iyi 
örneklerin transfer 
edilmesine yardımcı 
olabilir. 
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İ 10-365 Gün Olabilir. 
 
Başvuran kuruluş, okulunda 
staj süresini yurtdışında 
geçirmek isteyen eğitimcileri 
ağırlayabilir. 
 

Ev sahibi kurum bu 
organizasyonu düzenlemek 
için hibe alabilir. 
 

Fakat gelecek eğitimcilerin 
seyahat ve bireysel destek 
için kendi ülkesinin ulusal 
ajansına başvurması 
gerekmektedir. 
 

H
A
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IR
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R
İ Her ziyarette en fazla 3 katılımcı olabilir. 

(Kişi başı 575 €) 
 
Başvuran kurumlar proje ortaklarına 
hareketlilik öncesi hazırlık ziyaretleri 
düzenleyebilirler. 
 
Hazırlık ziyaretleri tek başlarına bir 
aktivite olamaz. Destekleyici nitelikte 
olmalıdır. Kursların öncesinde 
düzenlenemez. 
 
Her hazırlık ziyareti mantıklı bir gerekçe 
içermeli ve hareketliliğin kapsayıcılığına, 
içeriğine ve kalitesine hizmet etmelidir. 
 
Ör: Dezavantajlı bireylere daha iyi 
fırsatlar sunmak, yeni partner ile 
çalışmak ya da daha uzun hareketlilikler 
planlamak için kullanılabilir. 

ERASMUS+ KA1 DESTEKLENEN DİĞER FAALİYETLER 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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Proje Süresi Katılımcı Kurum Sayısı Başvuru Merkezi Başvuru Yapabilecek Kurumlar 

6-18 Ay Başvuru formunda en az 1  
Uygulamada en az 2 

Türkiye Ulusal 
Ajansı 

Tüm kademe ve türlerdeki okullar 

• Bir başvuru periyodunda, bir kuruluş okul eğitimi alanında yalnızca bir kısa vadeli projeye 
başvurabilir. 

• Birinci başvuru periyodu kapsamında kısa vadeli bir proje için hibe alan kuruluşlar, aynı 
teklif çağrısının ikinci periyoduna başvuramazlar. 

• Herhangi ardışık beş çağrı yılı içinde, kuruluşlar okul eğitiminde kısa vadeli projeler için en 
fazla üç hibe alabilirler. 2014-2020 döneminde alınan hibeler bu limite dahil değildir. 

• Kısa vadeli bir proje başvurusu, hareketlilik faaliyetlerinde en fazla 30 katılımcı içerebilir. 
• Hazırlık ziyaretleri ve refakatçilerin katılımı bu limite dahil edilmeyecektir. 
• Seyahat planlamalarında yeşil seyahat alternatiflerinin dikkate alınması önerilir 

ÖNEMLİ NOTLAR 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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KİMLER KATILABİLİR? 
 

• Uygun katılımcılar arasında öğretmenler, okul liderleri ve diğer tüm 
öğretim uzmanları ve okul eğitiminde çalışan personel bulunur. 

• Katılımcılar, gönderen kuruluşta çalışıyor olmalı veya kuruluşun temel 
faaliyetlerinin uygulanmasına yardımcı olmak için gönderen kuruluşla 
düzenli olarak çalışmalıdır  

• Her durumda, katılımcıyı gönderen kuruluşa bağlayan görevler 
belgelenmelidir. 

• Ulusal Ajansın bu bağlantıyı doğrulamasına izin verecek şekilde 
belgelendirilmelidir (örneğin bir iş veya gönüllü sözleşmesi, görev 
tanımı veya benzer bir belge).  

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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BÜTÇE DETAYLARI 
Bütçe Türü Açıklaması 

Kurumsal Destek 
Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı maliyetler için kullanılır. Kurumsal destek, 
hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar tarafından yapılan masrafları kapsar. Alınan hibenin paylaşımı iki 
kuruluş arasında kararlaştırılacaktır. Katılımcı sayısına göre verilir 

Seyahat Desteği 
Seyahat mesafesine ve kişi sayısına göre, katılımcıların ve refakatçilerin yerleşik oldukları yerlerinden 
etkinlik yerine gidiş-dönüş seyahat masraflarına katkıdır. 

Bireysel Destek 
Faaliyet sırasında katılımcılar ve refakatçilerin konaklama ve günlük masraflarının karşılanması amacıyla 
verilir. Faaliyetin gerçekleştiği ülke, gün sayısı ve katılımcı sayısına göre hesaplanır. 

İçerme Desteği 
Gerçek maliyetlere dayalı ek destek gerektiren, daha az fırsata sahip katılımcılar için hareketlilik 
faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili maliyetlerdir. 

Hazırlık 
Ziyaretleri 

Hazırlık ziyaretine katılım için seyahat ve konaklama masraflarını kapsayan maliyetlerdir. Her bir ziyaret için 
en fazla 3 kişilik bütçe tahsis edilir. 

Kurs Ücreti Kurs ve eğitim ücretlerini kapsayan maliyetlerdir. Kişi başı en fazla 10 gün ve günlük 80 Avro tahsis edilir. 

Dil Desteği 31 günden uzun personel ve uzun dönemli öğrenci hareketlilikleri için talep edilebilen maliyettir. 

İstisnai Masraflar 
Standart “Seyahat” kategorisi ile desteklenemeyen katılımcıların ve refakatçilerinin pahalı seyahat 
masraflarıdır. 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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ERASMUS+ Ana Eylem 2 (KA2) 

Kuruluşlar ve Kurumlar  
Arasında İşbirliği 
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İŞBİRLİĞİ İÇİN ORTAKLIKLAR (Partnerships for Cooperation) 
 
Bu eylem, katılımcı kuruluşların uluslararası işbirliğinde deneyim kazanmalarını ve 
kapasitelerini güçlendirmelerini, aynı zamanda yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretmelerini 
sağlar. Diğer unsurların yanı sıra projenin amaçlarına, katılan kuruluşlara veya beklenen 
etkiye bağlı olarak, İşbirliği Ortaklıkları farklı boyut ve kapsamda olabilir ve faaliyetlerini 
buna göre uyarlayabilir. Bu projelerin niteliksel değerlendirmesi, işbirliğinin amaçları ve ilgili 
kuruluşların doğası ile orantılı olacaktır. Bu mantığa dayalı olarak, kuruluşlara birlikte 
çalışmak, öğrenmek ve büyümek için iki tür ortaklık sunulmaktadır: 
 

• İşbirliği Ortaklıkları (Cooperation Partnerships) (KA220-SCH) 
• Küçük Ölçekli Ortaklıklar (Small Scale Partnerships) (KA210-SCH) 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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Okul Eğitimi Alanında Ortaklık Projelerinde Program Öncelikleri 

36 

• Öğrenme dezavantajı, erken okul terki ve temel becerilerde düşük yeterlilik ile mücadele 

• Öğretmenleri, okul liderlerini ve diğer öğretmenlik mesleklerini desteklemek 

• Anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi 

• Dil öğretimi ve öğrenimi için kapsamlı bir yaklaşımı teşvik etmek 

• Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğe (STEAM) ilgi ve mükemmelliği teşvik etmek ve 
STEAM yaklaşımı 

• Yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakım sistemlerinin geliştirilmesi 

• Sınır ötesi öğrenme hareketliliğine katılanlar için öğrenme çıktılarının tanınması 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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İşbirliği Ortaklıklarının birincil amacı, kuruluşların kendi iş ortaklarının kalitesini ve alaka düzeyini 

artırmasına izin vermek, faaliyetlerle  ortak ağlarını geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası 

düzeyde ortak çalışma kapasitelerini artırmak, faaliyetlerinin uluslararasılaşmasını artırarak ve yeni 

uygulamaların değişimi veya geliştirilmesi yoluyla yöntemler ve fikirlerin paylaşılmasıdır. 

 

• Büyük çaplı projelerdir. 
• Minimum 3  farklı program ülkesinden 3 farklı kurum yer almak zorundadır. Ortaklarda 

sayı sınırı yoktur. 
• En az 1 yatay öncelik ve/veya en çok etkilenen eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanıyla 

ilgili en az bir özel öncelik olması gerekir. 
• Ortaklar hem kamu hem de özel sektörden olabilir. 
• Yasal Ortakların yanında projede “ilgili ortaklar” da yer alabilirler. Fakat bu kurumlar 

bütçede pay sahibi olamazlar. 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI (Cooperation Partnerships) (KA220-SCH) 
 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 
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• Başvuruya dahil olan kurum ve kuruluşların işlerinde, faaliyetlerinde ve uygulamalarında kalitenin artırılması; 
• Kuruluşların ulusötesi ve sektörler arası çalışma kapasitelerini geliştirmek; 
• Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında ortak ihtiyaç ve öncelikleri ele almak; 
• Dönüşüm ve değişimi (bireysel, organizasyonel veya sektörel düzeyde) mümkün kılmak, her organizasyonun 

bağlamıyla orantılı olarak iyileştirmelere ve yeni yaklaşımlara öncülük etmek;  
amaçlarına hizmet eden projelerin tasarlanabilir.   

Proje 
Süresi 

Katılımcı Kurum Sayısı Başvuru 
Merkezi 

Proje Bütçesi Bütçe kalemleri 

12-36 Ay 3 Farklı Program Ülkesinden en az 
3 Kurum 
Maksimum ortak sınırı yoktur 
ancak en fazla 10 kurum kurumsal 
bütçe ile alabilir. 

Türkiye Ulusal 
Ajansı 

100.000-400.000 
EURO 

Proje Yönetimi ve Uygulamaları 
Ulusötesi Proje Toplantıları 
Proje Sonuçları 
Çoğaltıcı Etkinlikler 
İçerme Desteği 
İstisnai Masraflar 
Öğrenme-Öğretme Aktiviteleri için seyahat, 
bireysel ve dil destekleri 

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI (Cooperation Partnerships) (KA220-SCH) 
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Küçük ölçekli Ortaklıklar, programa erişimi, ulaşılması zor olan küçük ölçekli aktörlere ve bireylere 

genişletmek için tasarlanmıştır. 

Küçük ölçekli Ortaklıklar aynı zamanda ulusötesi ağların oluşturulmasına ve geliştirilmesine ve yerel, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası politikalarla ve bunlar arasında sinerjilerin geliştirilmesine katkıda 

bulunabilir. 

• Küçük çaplı projelerdir. 
• Minimum 2 farklı program ülkesinden 2 farklı kurum yer almak zorundadır. Ortaklarda 

sayı sınırı yoktur. 
• En az 1 yatay öncelik ve/veya eğitim, gençlik ve spor alanıyla ilgili en az bir özel öncelik 

olması gerekir. 
• Ortaklar hem kamu hem de özel sektörden olabilir. 
• Bütçe ya 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olmalıdır. 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR (Small Scale Partnerships) (KA210-SCH) 
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• Programa yeni dahil olan, daha az deneyimli kuruluşlar ve küçük ölçekli aktörlerin erişimini kolaylaştırmak, 
• Daha az fırsata sahip hedef grupların dahil edilmesini desteklemek, 
• Aktif Avrupa vatandaşlığını destekleyerek, Avrupa boyutunu yerel düzeye taşımak hedeflerine dönük olarak 

projeler tasarlanabilir. 
• İşbirliği Ortaklıkları alanındaki amaçlar Küçük Ölçekli Ortaklık Projeleri için de geçerlidir. 
• Bu ortaklık yapısında, kuruluşlar için Avrupa düzeyinde işbirliğine giden ilk adım olarak hareket etmelidir. 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR (Small Scale Partnerships) (KA210-SCH) 
 

Proje 
Süresi 

Katılımcı Kurum Sayısı Başvuru 
Merkezi 

Proje Bütçesi Bütçe kalemleri 

6-24 Ay 2 Farklı Program Ülkesinden en az 
2 Kurum 
Maksimum ortak sınırı yoktur 
ancak en fazla 10 kurum 
kurumsal bütçe ile alabilir. 

Ulusal Ajans 30.000 ya da 
60.000 EURO 

Planlanan proje faaliyetleri listelenmeli ve 
hibenin her bir faaliyete ayrılan kısmı 
başvuruda belirtilmelidir.  
Mali olarak basitleştirilmiş prosedür uygulanır. 
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ERASMUS+  
Programının Uygulanma 
Sürecine Dahil Olan 
Kuruluşlar 
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ERASMUS+ PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİNE DAHİL OLAN KURULUŞLAR 
 

KAYNAK MERKEZLERİ VE BİLGİ OFİSLERİ 
 

SALTO KAYNAK MERKEZİ: Ulusal Ajanslar ve eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarında yer alan 
diğer aktörler için belirli alanlarda uzmanlık, kaynak, bilgi ve eğitim faaliyetleri sağlar. Erasmus+ 
öncelikli temaları üzerine kurslar, seminerler, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, forumlar, işbirliği ve 
ortaklık kurma faaliyetleri organize edilir  
(www.salto-et.net ve www.salto-youth.net) 
 
OTLAS: Gençlik alanındaki kuruluşlar için merkezi bir çevrimiçi ortak bulma aracıdır. Kuruluşlar, 
Otlas'a iletişim bilgilerini ve ilgi alanlarını kaydedebilir ve ayrıca proje fikirleri için ortak talepleri 
oluşturabilir.  
(www.salto-youth.net/otlas  veya www.otlas.eu)  
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ERASMUS+ PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİNE DAHİL OLAN KURULUŞLAR 
 

KAYNAK MERKEZLERİ VE BİLGİ OFİSLERİ 
 
 
 

Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri (National Academic Recognition Information 
Centres-NARIC): NARIC ağı, diğer Avrupa ülkelerinde geçirilen öğrenim sürelerinin ve 
alınan diplomaların tanınması ve bulunulan ülkedeki yabancı akademik diplomalar 
hakkında bilgi sağlar. NARIC, kurumlara, öğrencilere, danışmanlara, ebeveynlere, 
öğretmenlere ve olası işverenlere tavsiyeler sunar. Avrupa Komisyonu, ülkeler arasında 
bilgi ve deneyim alışverişi, iyi uygulamaların belirlenmesi, bu alandaki sistem ve 
politikaların karşılaştırmalı analizi ve ortak eğitim politikası konularının tartışılması ve 
analizi yoluyla NARIC ağının faaliyetlerini desteklemektedir. (www.enic-naric.net) 
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ERASMUS+ PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİNE DAHİL OLAN KURULUŞLAR 
 

KAYNAK MERKEZLERİ VE BİLGİ OFİSLERİ 
 
 
 
 

EURODESK: Gençlere ve gençlerle çalışanlara eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki 
Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı konusunda bilgi hizmetleri 
sunar. Tüm Program Ülkelerinde bulunan ve Eurodesk Brüksel Bağlantı Ofisi 
tarafından Avrupa düzeyinde koordine edilen Eurodesk ağı, soru yanıtlama 
hizmetleri, finansman bilgileri, etkinlikler ve yayınlar sağlar. 
(http://www.eurodesk.eu)  
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ERASMUS+ PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİNE DAHİL OLAN KURULUŞLAR 
 

PLATFORMLAR VE ARAÇLAR 
 
 
School Education Gateway (SEG): Öğretmenlerin bilgi, öğrenme ve mesleki gelişim, akran desteği ve ağ 
oluşturma, işbirlikçi proje ve hareketlilik fırsatları vb alanlarda ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamayı 
amaçlayan bir okul eğitimi platformudur. Öğretmenlerin yanı sıra Erasmus+ Programı kapsamındaki 
faaliyetlere katılan tüm tarafları da hedef kitle olarak alır. Kamuya açık bir web sitesidir ve internetteki 
herkes tarafından erişilebilir. Bu geniş erişimin, Avrupa okul eğitiminde politika ve uygulama arasındaki 
bağlantıları geliştirmesinin yanı sıra, okullarda olup bitenler ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu gerçeklere 
dayalı politikaların geliştirilmesine yardımcı olması beklenmektedir. Platform, Avrupa projelerinden iyi 
uygulamalar, öğretmenlere farklı bakış açıları kazandırmaya yönelik uzmanlar tarafından düzenlenen 
güncel yazılar ve videolar, öğretmen akademisi boyutuyla çevrimiçi kurslar, öğretim materyalleri, okul 
eğitim politikaları hakkında bilgiler sunmaktadır. Ayrıca Erasmus+ KA1 kapsamında finanse edilebilecek 
mesleki gelişim için eğitim ve hareketlilik fırsatları (yerinde kurslar, işbaşı eğitimi, öğretim atamaları vb.) 
bulma konusunda öğretmenleri ve okul personelini destekler (http://schooleducationgateway.eu)  45 
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Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu: Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen tüm projeler ile eğitim, 
öğretim, gençlik ve spor alanındaki öncül programlar kapsamında finanse edilen bazı projelere ilişkin bilgi ve 
sonuçlara erişim sağlar. Projeler anahtar kelime, anahtar eylem, yıl, ülke, konu, sonuç türü vb. ile 
aranabilir. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/) 
 
 
 
Avrupa Gençlik Portalı: Avrupa'da yaşayan, öğrenen ve çalışan gençlerin ilgisini çekecek bilgi ve fırsatlar 
sunmaktadır. Aynı zamanda gençlerin, özellikle AB Gençlik Diyaloğu ve benzer girişimler aracılığıyla 
Avrupa'daki demokratik hayata katılımını teşvik eder. (https://europa.eu/youth/EU_en) 
 46 

Ankara MEM ArGe Uluslararası Projeler Birimi 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/
https://europa.eu/youth/EU_en
https://europa.eu/youth/EU_en
https://europa.eu/youth/EU_en
https://europa.eu/youth/EU_en
https://europa.eu/youth/EU_en


                                                                                                                                                2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

ERASMUS+ PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİNE DAHİL OLAN KURULUŞLAR 
 

PLATFORMLAR VE ARAÇLAR 
  
 
 
 
 
eTwinning: Ulusal makamlar tarafından onaylanan öğretmenlerin erişebildiği güvenli bir platformda 
barındırılan, okul öncesinden liseye kadar öğretmenlerden oluşan bir topluluktur. Katılımcılar kendilerini 
birçok aktiviteye dahil edebilirler:  
• Farklı şehir ve ülkelerden öğretmen ve öğrencilerle projeler yürütme;  
• Meslektaşlarla mesleki bilgi alışverişi ve profesyonel ağ oluşturma,  
• Çeşitli mesleki gelişim fırsatlarına katılma (çevrimiçi ve yüz yüze). 
eTwinning faaliyetine dahil olan öğretmenler ve okullar, Ulusal Destek Servisleri (UDS) tarafından 
desteklenir.  
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eTwinning: UDS, İl Koordinatörleri aracılığıyla kayıt, ortak 
bulma ve proje etkinliği sürecinde okullara yardımcı olurlar, 
yürütülen çevrimiçi projelerin Erasmus+ projelerine 
evrilmesini teşvik ederler, ödüller ve kalite etiketleri sunarlar 
ve öğretmenler için mesleki gelişim etkinlikleri düzenlerler. 
Platform aynı zamanda Erasmus+ projelerine ortak bulmak, 
yürütme sürecinde sanal hareketlilik gerçekleştirmek, 
yaygınlaştırma ve sonuçların paylaşılması amaçlarına yönelik 
olarak da kullanılabilir  (http://www.etwinning.net/). 
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