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2021-2027 Dönemi Hukuki Temel

 25 Mart 2017 : Roma Bildirgesi

 14 Eylül 2017 : Avrupa Parlamentosu Kararı

 17 Kasım 2017 : Göteborg Sosyal Zirvesi

 02 Mayıs 2018 : 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve

 30 Mayıs 2018 : 2021-2027 Erasmus+ Programı Tüzüğü

Avrupa Eğitim Alanı – 2025

“Sınırların öğrenmeye engel olamayacağı bir Avrupa Eğitim Alanı”
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Özel Hedefler

Eğitim ve öğretimde bireylerin öğrenme hareketliliği

Gençlik alanında yaygın öğrenme ve aktif katılımı teşvik,

Spor alanında hareketliliği teşvik,

Kurumlar ve politikalar düzeyinde işbirliği, kapsayıcılık, mükemmeliyet, 

yenilikçilik



ERASMUS+ PROGRAMININ ÖNCELİKLERİ



Öncelikler

Dijital Dönüşüm

İklim, Çevre ve Sürdürülebilirlik

Dahil Etme ve Çeşitlilik

Aktif Katılım

Uluslararası Boyut 



Tüm alanlarda dijital teknolojiler, yenilikçi ve 
açık pedagojiler geliştirilmesi ve kullanılması:

Dijital Dönüşüm (Dijital Gündem)

 bilgi, iletişim ve teknoloji araçlarının etkin kullanımı, 

 fiziksel hareketlilik ve sanal araçların birleşik kullanımı,

 sanal öğrenme ve sanal işbirliği



İklim, Çevre ve Sürdürülebilirlik (Yeşil Gündem)

Tüm alanlarda çevre ve iklim değişikliği ve 
sürdürülebilirlik konularında farkındalık:

• kaynakları koruma, 
• enerji kullanımını azaltma,
• atık ve karbon ayak izi emisyonlarını telafi etme,
• sürdürülebilir gıda ve ulaşım seçeneklerini

tercih etme



Dahil Etme ve Çeşitlilik

• Engellilik durumu

• Sağlık problemleri

• Eğitim sistemleri ile ilgili engeller

• Kültürel farklılıklar

• Sosyal engeller

• Ekonomik engeller

• Ayrımcılıktan kaynaklanan engeller

• Coğrafik engeller

Dahil Etme ve Çeşitlilik Stratejisi (Inclusion and Diversity Strategy)

Tüm alanlarda eşit fırsatlar, erişim, kaynaştırma, çeşitlilik fırsatları sunulması:



Aktif Katılım

• Avrupa çapında demokratik hayata katılım, 

• gençlerin yaşamlarını etkileyen konular hakkında bilgi ve farkındalık oluşturma



Uluslararası Boyut

• genişleme, komşu ülkeler ve sanayileşmiş ülkelerle işbirliğinin yoğunlaştırılması

• AB’nin üçüncü ülkelerdeki beşeri ve kurumsal gelişime katkı vermesi, 

• kültürler arasındaki güvenin ve dayanıklı toplumların inşası için uluslararası işbirlikleri



ERASMUS+ PROGRAMININ BÜTÇESİ ve YAPISI



Erasmus+ Programının Bütçesi

28,4 milyar Avro
(Tüm Avrupa’da, 7 yıllık dönem için )



Erasmus+ 2021-2027 Program Yapısı

Ülke
Merkezli

Ulusal Ajanslar

Merkezi Avrupa
Komisyonu

Yürütme Ajansı



Erasmus+ 2021-2027 Program Yapısı

Birey Odaklı

Kurum Odaklı



Erasmus+ Hangi Ülkelerde Uygulanmaktadır?

Program

Ülkeleri

27 AB Üyesi Ülke,

Türkiye, 

Makedonya, 

İzlanda, 

Lihtenştayn, 

Norveç,

Sırbistan

Program Ortağı
Komşu Ülkeler

Azerbaycan, 
Ermenistan, Belarus,

Moldova, Gürcistan, 
Ukrayna

Cezayir, Mısır, Ürdün, 
Lübnan, Tunus, 
Filistin, Libya, Suriye, 
İsrail, Fas, Arnavutluk, 
Bosna Hersek, 
Kosova, Karadağ,

Rusya Federasyonu

Diğer Ülkeler

Dünya Ülkeleri



KA3
Politika Gelişimi ve İşbirliğine Destek

Jean Monnet

KA1
Bireylerin Hareketliliği 

KA2
Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

Hareketlilikler
• Personel Hareketliliği

-Yükseköğretim
-Mesleki Eğitim
-Okul Eğitimi
-Yetişkin Eğitimi
-Gençlik
-Spor (2022)

• Öğren(i)ci / Gençlik Hareketliliği
-Yükseköğretim
-Mesleki Eğitim
-Okul Eğitimi
-Yetişkin Eğitimi
-Gençlik

Gençlik Katılımı

•Discover EU

•Hazırlık Ziyaretleri
•Davetli Personel
•Akreditasyon
•Yabancı Dil Öğrenimi için Araçlar (OLS)

 İşbirliği İçin Ortaklıklar
•İşbirliği Ortaklıkları

-Yükseköğretim
-Mesleki Eğitim
-Okul Eğitimi
-Yetişkin Eğitimi
-Gençlik
-Spor

•Küçük Ölçekli Ortaklıklar
-Mesleki Eğitim
-Okul Eğitimi
-Yetişkin Eğitimi
-Gençlik
-Spor

 Mükemmeliyet İçin Ortaklıklar
-Avrupa Üniversiteleri
-Mes.Eğt.Mükemmelik Merkezleri(CoVE)
-Öğretmen Akademileri
-Erasmus Mundus Ortak YL Derecesi

 Yenilikçilik İçin Ortaklıklar
-Yenilikçilik için İttifaklar
-İleriye Dönük Projeler

•Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
•Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
•Sanal İşbirlikleri için Çevrimiçi Araçlar

• Avrupa Gençliği Bir Arada

•Eğitim, gençlik ve spor alanındaki Avrupa ve sektörel 
politika gündemlerinin uygulanması destekleyen
faaliyetler

•Politika yapımına katkı sunacak bilgiyi ve kanıtları
derlemeye yönelik faaliyetler

•Kalite ve şeffaflık ile becerilerin tanınmasına yönelik
faaliyetler

•Politikaların etkisini güçlendirmek için uygun
paydaşlarla işbirliklerini destekleyen faaliyetler

• Yükseköğretim alanında JM

• Okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında JM

• Eğitim, araştırma ve organizasyon hizmeti veren
belli kurumlara destek

Erasmus+ 2021-2027 Program Yapısı



2021-2027 DÖNEMİNDE 

ERASMUS+ PROGRAMINA BAKIŞ



ERASMUS+ KA1 – Bireylerin Hareketliliği
• Yükseköğretim

• Okul Eğitimi

• Mesleki Eğitim

• Gençlik

• Spor (2022)

• Avrupa’yı Keşfet (DiscoverEU)

• Gençlik Katılımı

*KA: Key Action, Ana Eylem



Erasmus+ 2021-2027 Programları

Bireylerin Hareketliliği 

Bireylerin Hareketliliği kapsamındaki projeler bireylerin kişisel ve mesleki
gelişimine odaklanmaktadır ve bu yönüyle birey odaklıdır. 

Bu faaliyet ile bireylerin,

• öğrenme performanslarının artırılması,

• istihdam edilebilirliğinin ve kariyer olanaklarının artırılması,

• inisiyatif alma ve girişimcilik duygusunun geliştirilmesi,

• yabancı dil ve dijital yeterliliklerin geliştirilmesi,

• kültürlerarası farkındalıklarının artırlması,

• topluma aktif katılımları,

• AB değerleri hakkında farkındalık sağlamaları hedeflenmiştir.

KA 120- Akreditasyon

KA 121- Akreditasyon Hareketlilik

Başvurusu

KA 122- Kısa Dönemli

Hareketlilik



Yükseköğretim-Hareketlilik

Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır:  

• Öğrenci Hareketliliği: (2-12 ay)

• Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme;

• yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları. 

• Personel Hareketliliği: (2-60 gün)

• Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin 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.



Mesleki Eğitim-Hareketlilik

Bu faaliyet altında öğrenci ve personel için olmak üzere iki tür hareketlilik

bulunmaktadır.

• Öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve

yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

• Öğrenicilerin, Eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç 
duydukları becerilerin kazandırılması; 

• Mesleki eğitim personelinin, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya 
pedagojik becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. 



Okul Eğitimi-Hareketlilik

• Öğrenciler için kısa ve uzun dönemli hareketlilik faaliyetleri ve öğrenci gruplarının
değişimi

• öğrenci gruplarının değişimi (2-30 gün), 

• kısa dönemli öğrenci hareketliliği (10-29 gün), 

• uzun dönemli öğrenci hareketliliği (30-365 gün)

• Personel için işbaşı izleme, öğretme görevlendirmesi, kurs ve eğitim
• işbaşı izleme (2-60 gün), 

• öğretmen görevlendirmesi (2-365 gün), 

• kurs ve eğitimler (2-30 gün)

• Uzman ev sahipliği, öğretmen ev sahipliği ve hazırlık ziyareti
• uzman ev sahipliği (2-60 gün), 

• öğretmen ve eğitimci ev sahipliği (10-365 gün)



Yetişkin Eğitimi-Hareketlilik

• Yetişkin eğitimi kuruluşlarında yetişkin eğitiminden sorumlu olan personel ile bu kuruluşlarda
eğitim alan yetişkin öğreniciler için yurt dışı hareketlilik fırsatları sunar, yetişkinlerin temel becerileri
(okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

• Hareketlilik faaliyetleri;

• işbaşı eğitim,

• eğitim-öğretim görevlendirmesi,

• kurs ve eğitimlerdir.

• Yetişkin öğreniciler, bu projeler kapsamında grup hareketliliği veya bireysel öğrenme hareketliliği
yapabilir.

• Ayrıca, uzman ev sahipliği, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği ile hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de
desteklenmektedir.



Gençlik-Hareketlilik

KA152 - Gençlik Değişimleri

• En az iki farklı ülkeden gençlik grubu karşılıklı ilgi duydukları bir konu etrafında ortak hazırlanmış
bir başvuru yapmalıdır.

• Belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasına
imkân tanımaktadır.

• Faaliyet programını atölye çalışmaları, tartışmalar, simülasyonlar, vb. aracılığıyla ortaklaşa
yürütmektedir.

• Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.

• En az 16; en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.

• Katılımcılar 13-30 yaş aralığında, grup liderleri 18 yaş üzerinde; üst yaş sınırı bulunmamaktadır.



Gençlik-Hareketlilik

KA153 - Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

• Gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini amaçlayan projelerdir.

• İnformal ve non-formal öğrenme deneyimleri yoluyla öğrenme gerçekleşmelidir

• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gençlik çalışmalarının geliştirilmesini destekler.

• 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

• Yaş sınırı yoktur ancak katılımcıların Gençlik Çalışanı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

• Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.

• En az 16; en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir



Gençlik

KA154 - Gençlik Katılımı

• Gençlerin yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde Avrupa’nın demokratik yaşamına katılımını
teşvik eden, örgün eğitim ve öğretimin dışındaki faaliyetler.

Hedefler:
• Gençlerin sivil topluma katılmayı öğrenme fırsatı sağlamak

• Avrupa ortak değerleri ve temel haklar konusundaki farkındalığını artırmak

• Bir veya daha fazla AB Gençlik Hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmak

• Dijital yeterliklerini ve medya okuryazarlığını geliştirmek (özellikle dezenformasyona, sahte
haberlere ve propagandaya karşı direncini arttırmak)

• Gençleri ve karar vericileri ile bir araya getirmeyi amaç edinen ve AB Gençlik Diyaloğuna katkıda
bulunmak.



Gençlik Alanındaki Yenilikler

Gençlik Katılımı

• gençler veya gençlik kuruluşları 

• ulusal veya uluslararası 

• gençlik inisiyatifleri

• gençlerin demokratik hayata katılımı,

• ortak değerler ve temel haklar konusunda 
farkındalık, 

• karar alıcılarla gençleri buluşturma

Discover EU

• 18 yaşındaki gençler,

• Interrail bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik

ve kültürel mekânlarını yalnız ya da 

arkadaş gruplarıyla ziyaret

• 2021 yılından itibaren tüm Program 

Ülkeleri



Spor

Sporda gönüllülük ve dahil etme

Sporda ayrımcılıkla mücadele,

spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etmek gibi alanlarda Avrupa Boyutu olan işbirliği
projeleri desteklenmektedir.

• Sağlığı geliştirici fiziksel aktiviteye teşvik,

• Avrupa Spor Haftalarının uygulanmasına destek,

• Bir sağlık aracı olarak spor ve fiziksel aktivitenin teşviki,

• Geleneksel spor ve oyunlar ile kuşaklar arası spor ve fiziksel aktivitenin uygulanmasını teşvik
eden tüm faaliyetlerin tanıtımı.



Spor Alanındaki Yenilikler

Spor Koçları ve 

personeli için mesleki

gelişimine yönelik 

hareketlilikler

(2022 yılından itibaren)



ERASMUS+ KA2 - Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

• Yükseköğretim

• Okul Eğitimi

• Mesleki Eğitim

• Gençlik

• Spor

• Merkezi Projeler

*KA: Key Action, Ana Eylem



Erasmus+ 2021-2027 Programları

Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

Katılımcı kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmalarına ve kapasitelerini 

güçlendirmelerine, yüksek kaliteli, yenilikçi çıktılar üretmelerine olanak tanır.

• Ortaklara ve beklenen etkiye bağlı olarak İşbirliği Ortaklıkları farklı boyut ve kapsamlarda olabilir ve 

faaliyetlerini buna göre uyarlayabilir. 

• Bu projelerin niteliksel değerlendirmesi, işbirliğinin hedefleri ve dahil olan kuruluşların büyüklükleri ile 

orantılı olacaktır.

 KA210 - Küçük İşbirliği Ortaklıkları

 KA220 - İşbirliği Ortaklıkları



KA220 – İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI



KA2-Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

KA220 – İşbirliği için Ortaklıklar

• Kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği kapasitelerinin artırılması, 

• Deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi

• Proje çıktı ve sonuçlarının kaliteyi artırıcı, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde 

paylaşılması

• Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme kalitesinin artırılması

• Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında ortak ihtiyaçları ve öncelikleri ele almak



İşbirliği Ortaklıkları

Hangi kuruluşlar başvuru yapabilir?

• Bir Program Ülkesinde kurulmuş olan herhangi bir katılımcı kuruluş başvuru sahibi

olabilir.

• Bu kuruluş, projeye dahil olan tüm katılımcı kuruluşlar adına başvuru yapar.

• Online başvuru Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır.



İşbirliği Ortaklıkları - Ortak Sayısı

• En az 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 kuruluş

• Bir ortaklıkta maksimum katılımcı kuruluş sayısı yoktur. Ancak Proje yönetim ve uygulama

kalemi bütçesi 10 katılımcı kuruluş ile sınırlıdır.

• Tüm katılımcı kuruluşlar hibe başvurusu sırasında tanımlanmalıdır.

• Genel bir kural olarak, İşbirliği Ortaklıkları, Program Ülkelerinde kurulan kuruluşlar

arasındaki işbirliğini hedefler. Bununla birlikte, Ortak Ülkelerden kuruluşlar, katılımları

projeye önemli bir katma değer getiriyorsa, ortak olarak (başvuru sahibi olarak değil) dahil

edilebilir.



İşbirliği Ortaklıkları - Proje Süresi

• 12 ila 36 ay.

• Süre, projenin hedeflerine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre uygulama

aşamasında seçilmelidir.

• Bir İşbirliği Ortaklığının süresi, yararlanıcının gerekçeli talebi üzerine ve Ulusal Ajansın

mutabakatıyla, toplam süre 36 ayı geçmemek şartıyla uzatılabilir. Böyle bir durumda toplam

hibe miktarı değişmeyecektir.



İşbirliği Ortaklıkları Ele Alınacak Öncelikler

İşbirliği Ortaklıkları projeleri aşağıdakilerden önceliklerden birini ele almalıdır:

• Projenizin hedeflerine göre en az bir yatay ya da sektörel öncelik ve/veya

• Eğer ilgiliyse; projenizin hedeflerine göre ek hedefler de seçebilirsiniz.



İşbirliği Ortaklıkları Bütçe Kategorileri

• Proje yönetimi ve uygulaması

• Ulusötesi proje toplantıları

• Proje sonuçları

• Çoğaltıcı etkinlikler 

• Öğrenme, öğretme ve eğitme faaliyetleri

• (Seyahat, bireysel destek, istisnai masraflar, dil desteği)

• İstisnai masraflar

• Dahil etme desteği
Bütçe: 100.000 - 400.000 Avro



KA210 – KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR



KA2-Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

KA210 – Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Küçük ölçekli ve/veya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlar için Erasmus+ Programından 

yararlanma fırsatı sunar. 

• Kısa süreli ve daha düşük bütçeli

• Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar

• Yeni başlayan kurumlar için işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma

• Yenilikçi fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşma fırsatı



• Yeni gelenler, daha az deneyimli kuruluşlar ve küçük ölçekli aktörler için programa erişimi cazip hale

getirmek ve yaygınlaştırmak. Bu ortaklıklar, kuruluşların Avrupa düzeyinde işbirliğine giden ilk adım olarak hareket

etmelidir.

• Daha az fırsatla hedef grupların dahil edilmesini desteklemek

• Aktif Avrupa vatandaşlığını desteklemek ve Avrupa boyutunu yerel düzeye taşımak

*Ek olarak, İşbirliği Ortaklıklarının ana hedefleri, her projenin kapsamı ve hacmi ile orantılı olarak Küçük Ölçekli

Ortaklıklar için de geçerlidir:

Küçük Ölçekli Ortaklıklar - Amaçlar



Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Hangi kuruluşlar başvuru yapabilir?

• Bir Program Ülkesinde kurulmuş olan herhangi bir katılımcı kuruluş başvuru sahibi

olabilir.

• Bu kuruluş, projeye dahil olan tüm katılımcı kuruluşlar adına başvuru yapar.

• Online başvuru Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır.



Küçük Ölçekli Ortaklıklar - Ortak Sayısı

• En az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 kuruluş

• Bir ortaklıkta maksimum katılımcı kuruluş sayısı yoktur.

• Tüm katılımcı kuruluşlar hibe başvurusu sırasında tanımlanmalıdır.



Küçük Ölçekli Ortaklıklar - Ele Alınacak Öncelikler

Fonlanabilmesi için Küçük Ölçekli Ortaklıklar aşağıdakilerden önceliklerden birini

ele almalıdır:

• Projenizin hedefine göre en ilgili önceliği seçiniz (Seçeneklerde yer alan yatay ya da

sektörel önceliklerden birini seçmeye dikkat ediniz.)

• İlgiliyse; projenizin hedefine göre en fazla iki öncelik daha seçebilirsiniz.

• Projenize yönelik en fazla üç konu seçiniz.



Küçük Ölçekli Ortaklıklar - Proje Süresi

• 6 ila 24 ay.

• Süre, projenin hedeflerine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre uygulama

aşamasında seçilmelidir.

• İstisnai durumlarda, Küçük Ölçekli Ortaklıkların süresi yararlanıcının talebi üzerine ve

Ulusal Ajansın mutabakatı ile en fazla 24 aya kadar uzatılabilir. Bu durumda, toplam hibe

değişmeyecektir.



Küçük Ölçekli Ortaklıklar - Bütçe

• Projenin fonlanma modeli, proje için toplam hibe miktarına karşılık gelen iki muhtemel toplu

ödemeyi içeren bir menüden oluşur.

• Başvuru sahipleri, üstlenmek istedikleri faaliyetlere ve ulaşmak istedikleri sonuçlara göre

önceden tanımlanmış iki miktar arasından seçim yapacaklardır:

• Götürü usulde tutarlar:

• 30.000 EUR

• 60.000 EUR



Ulusal Ajanslara Yapılan KA2 Başvuruları

Çağrı Başlığı Son Başvuru Tarihi

Okul Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları (KA210-SCH) 20 Mayıs 2021 / 3 Kasım 2021

Okul Eğitimi İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) 20 Mayıs 2021

Mesleki Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları (KA210-VET) 20 Mayıs 2021 / 3 Kasım 2021

Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) 20 Mayıs 2021

Yetişkin Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları (KA210-ADU) 20 Mayıs 2021

Yetişkin Eğitimi İşbirliği Ortaklıkları (KA220-ADU) 20 Mayıs 2021

Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) 20 Mayıs 2021

Gençlik Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları (KA210-YOU) 20 Mayıs 2021 / 3 Kasım 2021

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları (KA220-YOU) 20 Mayıs 2021



ERASMUS+ KA3 - Politika Gelişimi ve İşbirliğine Destek 

• Avrupa Gençliği Bir Arada

(European Youth Together)



KA3-Politika Gelişimi ve İşbirliğine Destek

AVRUPA GENÇLİĞİ BİR ARADA

Projelerin, AB Gençlik Politikasına göre aşağıdaki katkıları yapması beklenmektedir.

• Gençler ve karar vericiler arasında öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik etmek;

• 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerini temel alarak; ‘Engage-Connect-Empower’

önceliklerine katkıda bulunmak;

• Aktif vatandaşlığı ve karar vericilere ulaşmayı sağlamak, uzakta, izolasyon veya kapalı kalma

durumlarında bile her koşulda bağlı kalmak için dijital araçları iyi kullanmak;

• Ortaklıkların önünü açmak, Gençlik örgütlerinde yer alan gençler arasında dezavantajlı

geçmişlerden gelen gençler arasında proje kazanımlarını yaymak.



AVRUPA GENÇLİĞİ BİR ARADA

• Gençlik alanında faaliyet gösteren Kurum / Kuruluşları, Gençlik Konseyleri, Kamu

Kurumları, eğitim ve araştırma enstitüleri başvurabilir.

• Program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır;

• Ortakların en az yarısı daha önce (son 2 yılda) KA3 projesi gerçekleştirmiş olmalı;

• Başvurular Yürütme Ajansı'na (EACEA) yapılmaktadır.

• Son Başvuru tarihi: 24 Haziran 2021.

KA3-Politika Gelişimi ve İşbirliğine Destek



PROJE 

ÖRNEKLERİ



 Proje Türü: Yükseköğretim - Ana Eylem 2

 Proje Adı: Mühendislik Öğrencileri Merkezli Öğrenme Yaklaşımı

 Koordinatör: Ege Üniversitesi

 Diğer Ortaklar: Bulgaristan, Danimarka, İspanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Proje Konusu ve Amacı:

ESCOLA, mühendislik öğretiminde pratik öğrenimi artırmak ve uygulamaları anlaşılır kılmak, öğrencilerin öğrenme
deneyimini iyileştirmek ve öğretim üyelerinin dijital ve interaktif araçları kullanmalarını teşvik etmek için yeni bir destekleyici
öğrenme ortamı geliştirmeyi amaçlayan Erasmus+ projesidir.

Proje Çıktısı: Yedi dilde online eğitim modülleri, eğitim materyalleri ile dijital öğrenme platform ortaya çıkmıştır.



 Proje Türü: Gençlik - Ana Eylem 2

 Proje Adı: log-in-green

 Koordinatör: Hitit Üniversitesi

 Diğer Ortaklar: Avusturya, İspanya, İtalya ve Slovenya

Proje Konusu ve Amacı:

Projenin temel amacı, ortak ülkelerdeki Lojistiğe ilişkin çerçeve koşullarının belirlenmesi ve mevcut en iyi uygulamaların 

bir araya getirilmesi, eğitim ve sertifikasyon için metodolojide kullanılacak standart uygulamaların geliştirilmesidir.

Proje Çıktısı: Ulusal Raporlar, yaklaşık 250 sayfalık kitap, e-öğrenme eğitim araçları, mesleki eğitim kursları, etkileşimli 

web sitesi, animasyon ve Sertifikasyon ile Yeterlilik Dosyası.



 Proje Türü: Yükseköğretim – Ana Eylem 2

 Proje Adı: Practicing Universal Design Principles in Design Education through a 
CAD-Based Game - Animasyon Eğitiminde CAD-Tabanlı Yenilikçi Bir Eğitim 
Programi Tasarlamak Için Işbirliği

 Koordinatör: İstanbul Teknik Üniversitesi

 Diğer Ortaklar: Almanya, İtalya ve Finlandiya

Proje Konusu ve Amacı:
Proje, engelli insanların günlük yaşama dahil edilmesini sağlamak adına öğrencilerin evrensel tasarım bilgi becerilerini 
empatik bir yaklaşımla öğrenmelerini ve uygulamalarını amaçlayan CAD tabanlı bir platformda bir tasarım oyunu
sunmaktadır. 

Proje Çıktısı: Çeşitli Makaleder, Konferanslar ve  (CAD tabanlı bir platformda bir tasarım oyunu . 



 Proje Türü: Gençlik Programı – Ana Eylem 2

 Proje Adı: Gençlerde Sosyal-Ekolojik Sistem Yaklaşımı ile Ekolojik
Okuryazarlığın Geliştirilmesi (SES_ECO)

Koordinatör: Aksaray Üniversitesi

Diğer Ortaklar: Bulgaristan, Almanya, İtalya ve İspanya

Proje Konusu ve Amacı:
Çevreci ve eko-okuryazarlık becerilerini geliştirmek, daha çevre dostu işletmeler kurma açısından
girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan bir projedir. 

Proje Çıktısı: Ulusal Raporlar, Ekoliterasyon Ders Kitabı, E-Learning Eğitim Modülleri, Mobil Uygulama ve 
akademik etkinlikler. 



 Proje Türü: Mesleki Eğitimi

 Proje Adı: Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

 Koordinatör: Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 Diğer Ortaklar: İngiltere, Almanya, İspanya ve Romanya

Proje Konusu ve Amacı:

Seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki

eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı amaçlamaktadır.

Proje Çıktısı: Ortaya çıkan fikri çıktılar (Raporlar, eğitim materyelleri ile uluslarası makaleler) bu sektörde çalışmakta olan hedef kitlenin

(çiftçi, depocu, taşımacı, pazarlamacı vb.) eğitiminde kullanılmak üzere elektronik ortamda ulaşılabilecek bir öğrenim modeline aktarılmıştır.



 Proje Türü: Mesleki Eğitimi - Ana Eylem 2

 Proje Adı: Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi 
Yaklaşımlar

 Koordinatör: Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 Diğer Ortaklar: İngiltere, Almanya, İspanya ve Romanya

Proje Konusu ve Amacı:

Seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik
zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı
amaçlamaktadır.

Proje Çıktısı: Ortaya çıkan fikri çıktılar (Raporlar, eğitim materyelleri ile uluslarası makaleler) bu sektörde çalışmakta olan
hedef kitlenin (çiftçi, depocu, taşımacı, pazarlamacı vb.) eğitiminde kullanılmak üzere elektronik ortamda ulaşılabilecek bir
öğrenim modeline aktarılmıştır.



 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi– Ana Eylem 2

 Proje Adı: Move Up - Daha İyi İstihdam ve İşyerinde Başarı İçin Yetişkinlerin 
Sosyal Becerilerinin Arttırılması

 Koordinatör: İstanbul Valiliği

 Diğer Ortaklar: İngiltere, Portekiz, Yunanistan ve Avusturya

Proje Konusu ve Amacı:

Bir kişinin sosyal becerilerinin günlük yaşamımızda ve profesyonel yaşamımızda çok önemli bir rol oynamaktadır. Birçok 
insan sosyal becerilerini geliştirmek için zaman ve maddi kaynağa sahip değildirler.Bu projesiyle mavi yakalı meslekler 
için gerekli sosyal beceriler analiz edilmiş ve ihtiyaçlar doğrultusunda dijital  proje çıktıları üretilmiştir. 

Proje Çıktısı: Yetişkin Eğitimeni El Kitapçığı, Sosyal Beceri Eğitimi E-Öğrenme Web Sitesi ve İhtiyaç analizi Raporu.



 Proje Türü: Yetişkin Eğitimi – Ana Eylem 2 

 Proje Adı: Volutoring - Göçmenler ve Mülteciler için Gönüllülük Tabanlı Özel 
Ders Modeli

 Koordinatör: AB Çalışmaları Merkezi Derneği

 Diğer Ortaklar: İsveç, İspanya, İtalya, Yunanistan, ve GKRY

Proje Konusu ve Amacı:

Düşük vasıflı yetişkin göçmenlerin okuryazarlık, matematik ve dijital becerilerini geliştirerek evsahibi ülkelerine
sosyal katılımını teşvik etmek, gönüllüler tarafından kolaylaştırılan yeni bir özel ders metodolojisi getirerek
göçmenlere destek becerileri geliştirme hizmetlerinin seviyesini yükseltmek.

Proje Çıktısı: Göçmen ve Mülteciler için çeşitli ders modülleri, anketler ve araştırma raporları. 



AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI

(European Solidarity Corps, ESC)

2021-2027



 Hedefler

 Bütçe ve Yapı

 Yenilikler

 Programlar

 Örnek Projeler

GİRİŞ

AVRUPA 

DAYANIŞMA 

PROGRAMI 

(ESC)



• Avrupa Dayanışma Programı, çeşitli alanlarda dayanışma faaliyetlerine katılmayı arzu eden 

gençlere yönelik olarak AB tarafından oluşturulan ve finanse edilen bir programdır. 

• 2021-2027 yılları için tahsis edilen bütçe 1.009 Milyar € 

• En az 270.000 genç insanın yararlanması beklenmektedir.

• Program savunmasız insanları desteklemek, toplumsal sorunlara cevap vermek ve insani yardım 

sağlayabilmek için gençleri bir araya getirmektedir. 

• İlk kez dünya çapında insani yardım alanında gönüllü olma imkanı da vardır. 

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)



• ESC50-ESC Kalite Sertifikası Başvurusu

• ESC51-Gönüllülük Projeleri 

• ESC30-Dayanışma Projeleri 

• Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük

• İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)



ESC50-ESC Kalite Sertifikası Başvurusu

• Kalite Sertifikası alabilmek için, kuruluşun en az iki yıldır tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir.

• Başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılacaktır ve tüm program süresini kapsamaktadır (2021-

2027).

• Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar (ESC 50) 

aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. 

• Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)



ESC51-Gönüllülük Projeleri

Gençlerin toplumsal zorluklara, ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik oluşturulan dayanışma

faaliyetlerine ücretsiz katılım sağlaması için fırsat sunan projelerdir. 

• Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir.

• Bireysel Gönüllülük faaliyet süresi 2 -12 ay arasındadır. 

• Gönüllü Takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay arasındadır. 

• Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)



ESC51-Gönüllülük 
Projeleri

Bireysel 
Gönüllülük 

(Individual Volunteering)

Gönüllü 
Takımları

(Volunteering Teams)

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)



PROJE ÖRNEKLERİ



Gönüllülük Projeleri

Proje Türü: Gönüllülük Faaliyeti

Proje Adı:Kentsel Gelişim için Gönüllülük Girişimleri

Koordinatör: Dernek

Diğer Ortaklar: İspanya, Romanya, İtalya

Proje Konusu ve Amacı: Proje, gençlere "Gönüllülük" kavramının kazandırılması için
çalışmalar yürütmek ve Avrupa Dayanışma Programını yerelde bulunan gençlerde tanınırlığını
arttırmak amacıyla planlanmıştır. “İngilizce Biliyorum Ama Konuşamıyorum” algısını yıkmak
amacıyla çalışmalar yapılmıştır.



Dayanışma Projeleri

Proje Türü: Dayanışma Faaliyeti

Proje Adı: From Trash to Art

Koordinatör: Gençlik Grubu

Proje Konusu ve Amacı: Antalya’nın Konyaaltı sahilindev temizlik yapılacaktır.

Pojeyle, kirliliğe neden olan çöplerin sanat ruhu ile harmanlandığında faydalı bir şekilde geri

dönüştürülebileceği konusunda insanlarda farkındalık yaratılacaktır.

Kısa film, heykel ve müzik etkinlikleri düzenlenerek insanlarda dayanışma ruhu güçlendirilecektir.



PROJE VERİTABANLARI

ve

ORTAK BULMA - İŞBİRLİĞİ PLATFORMLARI



Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Yaygınlaştırma ve Görünürlük

• Projelerin sonuçlarını paylaşım

• Gelecek projeler için ortak bulma

• Geçmişte gerçekleşmiş projeler 

hakkında bilgi

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


E-Twinning

• Avrupa ülkelerindeki katılımcı 

okullara (öğretmenler, müdürler, 

kütüphaneciler v.b.) yönelik bir 

platformdur.

• iletişim kurmak, 

• işbirliği yapmak, 

• projeler geliştirmek, 



EPALE-Electronic Platform for Adult Learning in Europe

• Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi

Elektronik Platformu

• 5 temel içerikten oluşmaktadır.

• Ortak arama, 

• Haber, 

• Etkinlik takvimi, 

• Blog

• Kaynaklar



SEG-School Education Gateway

• 23 Avrupa dilinde sunulan School Education 

Gateway; 

• öğretmenlere, okul müdürlerine, araştırmacılara, 

öğretmen eğitimcilerine, politika yapıcılara; 

• Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (ECEC) ve 

Mesleki Eğitim ve Öğreticilerine (VET);

• Okul eğitiminde çalışan diğer profesyonellere yönelik 

çevrimiçi bir platformdur.



Avrupa Gençlik Portalı (EYP)
Avrupa’da yaşayan, gençlere Avrupa’ya 
dair bilgiler ve olanaklar sunmaktadır. 

• Gönüllülük

• Çalışma

• Öğrenme

• Katılım

• Kültür ve Yaratıcılık

• Sağlık

• Sosyal İçerme

• Küresel Düşünme

• Seyahat



Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Platformu

• Avrupa Gençlik Portalı (EYP) 

içerisinde bulunur

• Avrupa Dayanışma Programı’na

(ESC) başvuru, 

• Gönüllü adayları Profil

oluşturabilmektedir.

• Projeler aranabilmektedir.

• Evsahibi Kuruluş ve Gönüllüler

buluşabilmektedir.



SALTO-OTLAS

• Erasmus+ Ortak Arama Platformudur

• Gelecekteki projelerinizi paylaşabileceğiniz

• Potansiyel ortaklarınızı arayabileceğiniz

• Kurumunuz ya da grubunuza ile ilgili genel, 

iletişim bilgilerini paylaşabilirsiniz. 



www.ua.gov.tr / Yaygınlaştırma & Görünürlük 

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/yayginlastirma-sonuclarin-kullanimi-ve-gorunurluk/

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



