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1.Bölüm: 
 Ulusal Ajans Eğitim ve Gençlik Programları 



Erasmus + Programı Nedir?       



Hangi Program Bana Uygun? 

• Erasmus + Okul Eğitimi 

• Erasmus + Yüksek Öğretim 

• Erasmus + Mesleki Eğitim 

• Erasmus + Yetişkin Eğitim 

• Erasmus +  Gençlik 

• Erasmus + Bilgi Ortaklıkları 

• Erasmus + Sektörel Beceri 
Ortaklıkları 

• Erasmus +Jean Monnet 

• Erasmus + Spor Destekleri 

 



Erasmus + Okul Eğitimi Programı 

   Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 
yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle 
sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı 
kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe 
destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ 
Programı altında devam etmektedir. 

   Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor 
alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 
Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı 
sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha 
etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. 



Erasmus+ Okul Eğitimi Programı 

  Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi 
artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim 
personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

  Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi 
en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu 
ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki 
idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri 
kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve 
kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza 
yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul 
edilmemektedir. 



Okul Eğitimi Personel Hareketliliği(KA1) 

   Bir öğrenme hareketliliği projesi, aşağıda 
sayılan faaliyetlerden birini veya daha fazlasını 
içerebilir: 

 

Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitim 
personelinin yurtdışında ortak bir okulda 
öğretmenlik yapmaları. 

Personel Eğitimi: Okul eğitim personelinin yurt 
dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa 
katılması ya da işbaşı eğitim/izleme yapmaları. 



Okul Eğitimi Personel Hareketliliği(KA1) 

       Uygun Katılımcılar Kimlerdir? 

Bu faaliyetin katılımcıları okulların eğitim 
personelidir (öğretmenler, idareciler). Ancak, 
başvuru Program Ülkelerinden birinde yerleşik bir 
okul ya da konsorsiyum lideri tarafından 
yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul 
edilmemektedir. 



Okul Eğitimi Personel Hareketliliği(KA1) 

   Uygun Kuruluşlar Hangileridir? 

 Okul eğitimi personelinin hareketlilik faaliyeti, her 
ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik bir gönderen 
kuruluş ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir. 
Başvuruda tercih edilen faaliyet türüne göre; 

  Öğretme görevlendirmesinde; gönderen kuruluş ile 
ev sahibi kuruluşun her ikisi de okul olmalıdır. 

  Personel eğitiminde; gönderen kuruluş bir okul 
olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise okul ya da okul eğitimi 
alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ya da özel 
kuruluş olabilir. 



Okul Eğitimi Personel Hareketliliği(KA1) 
    Proje Süresi Ne Kadardır? 

 Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü 
çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek 
koşulu ile proje süresi 12 veya 24 ay olabilir. 

    Faaliyet Süreleri Ne Kadardır? 

Her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, seyahat 
süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir ve 
proje süresi içinde tamamlanmalıdır. Minimum 2 
günlük faaliyet süresi ardışık olmalıdır. 
Hareketlilik faaliyeti, Program Ülkelerinden 
birinde gerçekleştirilmelidir. 



Okul Eğitimi Personel Hareketliliği(KA1) 

• Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?  

• Kurumsal destek 

• Seyahat giderleri 

• Bireysel destek 

• Kurs ücreti 

• Özel ihtiyaç desteği 



Okul Eğitimi Personel Hareketliliği(KA1) 

   Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA1) 
için son başvuru tarihi 5 Şubat 2019 Brüksel 
Saati ile saat 12.00’ dır. 

  Başvurular TURNA bilgi işlem merkezi 
aracılığı ile Türkiye Ulusal Ajansına 
yapılmaktadır. 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

  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. 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

    1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik 
Ortaklıklar (Development of Innovation): Bu 
kategorideki 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. 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

    2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik 
Ortaklıklar: (Exchange of Good Practices) Bu 
kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği 
ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini 
artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri 
paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve 
kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut 
çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını 
yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları 
proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden 
desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı 
ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edemeyecektir. 
(Yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projeleri 
bu kategoride olamaz.) 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2 

• Seçilen stratejik ortaklığın türü başlangıçta başvuru 
formunda (Main objective of the project) seçilmiş olmalıdır. 
Erasmus+ Okul Eğitimi Programı kapsamında: 
-  Standart bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar 
(KA201) projesi kapsamında başvuru sahibi, hedefleri 
doğrultusunda bir seçim yaparak her iki proje türünde de 
başvuru yapabilir.                                              

Ancak, 
-  Yerel/bölgesel eğitim otoriteleri arasında yapılacak 
bölgesel nitelikli (partnership between regions) olarak 
kurgulanmış bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar 
(KA201) başvurusu sadece İyi Uygulamaların Değişimine 
Yönelik Stratejik Ortaklık tipinde olacaktır. 
- Sadece okullardan oluşan ortaklık yapısında Okullar Arası 
Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA219) başvuru formu 
doldurulacak olup bu başvurular İyi Uygulamaların Değişimine 
Yönelik Stratejik Ortaklık tipinde olacaktır. 

•  
 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje 
türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması 
öngörülmüştür. Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar 
kapsamında ulusal bütçe tahsisatının % 80’i ‘İyi 
Uygulamaların Değişimi’, % 20’si ise ‘Yenilik 
Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır.  



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

Kimler Başvurabilir ? 

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik 
okulların yanı sıra, okul eğitimi alanında farklı 
deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar 
stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.  

Stratejik Ortaklık Projeleri, uluslararası 
projelerdir ve en az üç farklı Program Ülkesinden 
üç farklı ortak içermelidirilir. 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

  Kimler Yararlanabilir? 

  Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru 
formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan 
bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim, öğretme 
ve öğrenme faaliyetlerine katılabilir. Bu 
faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan 
ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile 
öğrenciler katılabilir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıdaki 
şartları sağlamalıdır: 

 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

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

• Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 
ay) 

• Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 ay – 12 ay) 

• Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 
ay) 

• Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 ay – 
12 ay) 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

• Proje Süresi Ne Kadardır? 

• Projeler, 12 ile 36 ay arasında sürebilir. Süre, 
projenin hedefine ve zaman içinde planlanan 
faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında 
seçilmelidir. 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2)   

• Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 

• Proje Yönetimi ve Uygulaması 

• Ulusötesi Proje Toplantıları 

• Fikri Çıktılar 

• Çoğaltıcı Etkinlikler 

• Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri 

• İstisnai Masraflar 

• Özel İhtiyaç Desteği 



Okul Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar(KA2) 

   Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA1) için 
son başvuru tarihi 21  Mart  2019 Brüksel saati ile 
13.00 ‘dır. 

   Başvurular TURNA bilgi işlem merkezi aracılığı 
ile Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır. 

 



Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı 

  Mesleki Eğitim Alanında Erasmus+ 

  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 
yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle 
sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı 
kapsamında mesleki eğitim alanında sağlanan 
hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında 
Erasmus+ Programı altında da devam edecektir. 

 



Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı 

  Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor 
alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 
Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler 
arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar 
sunmayı amaçlamaktadır. 

 

  Mesleki eğitim ve öğretime özel olarak ise mesleki 
eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve 
becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet 
edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim 
alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek 
ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır. 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

  Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key 
Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile mesleki 
eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin 
geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki 
gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda; temel mesleki eğitimlerine devam eden 
kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve 
eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri 
için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; 
mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde 
etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini 
artırmayı amaçlamaktadır. 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

  Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri 
ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya 
çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek 
okulunda staj yapmaları; 

  Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden 
sorumlu personelin bir işletme veya eğitim 
kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda 
öğretmenlik yapması veya bir  eğitim ve öğretim 
kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi 
temel faaliyetleri içermektedir. 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

  Uygun Katılımcılar Kimlerdir? 

  Bu faaliyetin yararlanıcıları mesleki eğitim 
kurumlarının öğrenci, çırak ve personelidir. 
Engelli olanlar ile azınlık veya dezavantajlı 
durumdaki mesleki eğitim öğrencileri için 
refakatçi kişilerde projede yer alabilirler. Bir 
mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar 
da Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Yeni 
mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini 
mezuniyetlerinden bir yıl içinde 
gerçekleştirmelidirler.  



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

• Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir 
kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu 
kişiler. (öğretmenler, eğitmenler, uluslararası 
hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik 
görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı 
faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde 
olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti 
işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum 
kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır. 

 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

• Uygun Kuruluşlar Hangileridir? 

• Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları 

 

• Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum 
koordinatörleri 

• Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu 
faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca, 
Yükseköğretim kurumları, genel liseler, 
okulöncesi ve ilköğretim kurumları bu 
faaliyetten yararlanamaz.  



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

• Proje Süresi Ne Kadardır? 

• Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü 
çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek 
koşulu ile proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir. 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

• Faaliyet Süresi Ne Kadardır? 

 

• Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre 
değişmektedir: 

• Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar 

• Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir. 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

    Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA1) için 
son başvuru tarihi 5 Şubat 2019 Brüksel Saati ile 
saat 12.00’ dır. 

     Başvurular TURNA bilgi işlem merkezi aracılığı 
ile Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır. 

 



Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin  
Öğrenme Hareketliliği(KA1) 

• Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?  

• Kurumsal destek 

• Seyahat giderleri 

• Bireysel destek 

• Özel ihtiyaç desteği 



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 
• 1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar 

(Development of Innovation): Bu kategorideki 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. 

• 2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: 
(Exchange of Good Practices) Bu kategorideki projelerin 
amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası 
kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri 
paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile 
orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi 
mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. 
Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için 
sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler 
fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edemeyecektir. 
(Yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projeleri bu 
kategoride olamaz.) 



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 

Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje 
türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması 
öngörülmüştür. Mesleki Eğitimi Stratejik 
Ortaklıklar kapsamında ulusal bütçe tahsisatının 
% 20’si ‘İyi Uygulamaların Değişimi’, % 80’i ise 
‘Yenilik Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır. Bu 
doğrultuda, her iki proje grubu kendi içinde 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 

   Bir stratejik ortaklıkta desteklenebilecek faaliyetler neler olabilir? 

 

• İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar 
arasındaki işbirliğini güçlendirme faaliyetleri 

• Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların 
geliştirilmesini, test edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden 
faaliyetler 

• Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi) 
yoluyla elde edilen bilginin, becerilerin ve yeterliliklerin 
doğrulanmasını ve tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler  

• Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve onların 
yerel ve bölgesel gelişim entegrasyonlarını teşvik etmek için 
bölgesel yetkili makamlar arasında işbirliği faaliyetleri 

• Aktif vatandaşlık ve müteşebbisliği teşvik etmek için girişimci zihni 
ve becerileri geliştiren uluslarararası teşebbüsler 



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 

• Kimler Başvurabilir? 

• Program üyesi ülkelerde yerleşik resmi ve özel 
kurum/kuruluşlar başvuruda bulunabilirler. 

 

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



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 

  Proje Süresi Ne Kadardır? 

• Projeler, 2 ile 3 yıl arasında sürebilir. Süre, 
projenin hedefine ve zaman içinde planlanan 
faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında 
seçilmelidir. 



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 

  Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 

• Proje Yönetimi ve Uygulaması 

• Ulus-ötesi Proje Toplantıları 

• Fikri çıktılar 

• Çarpan Etkili Faaliyetler 

• Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri 

• İstisnai Masraflar 

• Özel İhtiyaç Desteği 



Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar(KA2) 

  Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA1) için son 
başvuru tarihi 21 Mart 2019 Brüksel Saati ile saat 
12.00’ dır. 

  Başvurular TURNA bilgi işlem merkezi aracılığı 
ile Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır. 

 

 


