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Türkiye Ulusal Ajansı Kimdir?

(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı);

ERASMUS+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) 

Programının,

Türkiye’de uygulanması ve Avrupa Komisyonu ile gerekli 

koordinasyonun sağlanmasından sorumlu 

kamu kurumudur.



• Eğitim
• Gençlik 
• Spor

alanlarını kapsayan Avrupa 
Birliği hibe programıdır. 

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+;
2014-2020 arasında uygulanan 



Erasmus+ ve Türkiye



ERASMUS+

ÜLKE MERKEZLİ

Ulusal Ajanslar

MERKEZİ

Avrupa 
Komisyonu 

Yürütme Ajansı

Erasmus+ Yapısı



Erasmus+ Program Yapısı

Özel Eylemler

•Jean Monnet
•Spor Destekleri

KA1 
Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği 

• Personel Hareketliliği
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Yüksek öğretim/mesleki 
eğitim öğrencilerinin 
hareketliliği

-Yükseköğretim
- Mesleki Eğitim

• Ortak Yüksek Lisans Derecesi

• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi 
Garantisi

KA2
Yenilik ve İyi 

Uygulamaların Değişimi 
İçin İşbirliği

• Stratejik Ortaklıklar
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Bilgi Ortaklıkları

• Sektörel Beceri Ortaklıkları

• Gençlik Alanında Kapasite 
Geliştirme

• Yükseköğretim Alanında Kapasite 
Geliştirme

KA3
Politika Reformuna 

Destek 

• Yapılandırılmış Diyalog: 
Gençler ve karar alıcılar 
arasında gençlik alanında 
toplantılar

• Merkezi Teklif Çağrıları



Erasmus+ Yapısı

ERASMUS+

BİREY ODAKLI

Öğrenciler, 
Eğitmenler, 

Çıraklar, 
Gençlik Çalışanları

KURUM ODAKLI

Kamu kurumları,
Şirketler, 
STK’lar



Ne Tür Faaliyetler Desteklenmektedir?

İşbirlikli
Çalışmalar

Öğretim

Profesyonel
Gelişim

Gönüllü
Çalışmalar

Yaygın Öğretim
Temelli Gençlik
Aktiviteleri

Staj

Eğitim



KA1
BİREYLERİN  ÖĞRENME 
HAREKETLİLİĞİ



KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Özel Eylemler

•Jean Monnet
•Spor Destekleri

KA1 
Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği 

• Personel Hareketliliği
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Yüksek öğretim/mesleki 
eğitim öğrencilerinin 
hareketliliği

-Yükseköğretim
-Mesleki Eğitim

• Ortak Yüksek Lisans Derecesi

• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi 
Garantisi

KA 2
Yenilik ve İyi Uygulamaların

Değişimi İçin İşbirliği

• Stratejik Ortaklıklar
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Bilgi Ortaklıkları

• Sektörel Beceri Ortaklıkları

• Gençlik Alanında Kapasite 
Geliştirme

• Yükseköğretim Alanında Kapasite 
Geliştirme

KA 3
Politika Reformuna 

Destek 

• Yapılandırılmış Diyalog: 
Gençler ve karar alıcılar 
arasında gençlik alanında 
toplantılar

• Merkezi Teklif Çağrıları



Bireylerin
Öğrenme

Hareketliliği

Mesleki Eğitim

Yetişkin Eğitimi

YükseköğretimGençlik

Okul Eğitimi

BİREYLERİN 
ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ (KA1)



Hibe Kalemleri

Seyahat
(Gidiş-Dönüş)

Yönetim ve 
Organizasyon

Yurtdışı Harcırah

Dil HazırlığıKurs Ücreti

Özel İhtiyaç Sahipleri
için Destek

İstisnai Maliyet

Seyahat
(Gidiş-Dönüş)

Katılımcıların yerleşik oldukları
yerden faaliyet yerine gitmek ve 
dönmek için yaptıkları seyahat

maliyetine katkı

Kurumsal Destek
Hareketlilik faaliyetlerinin
uygulanması ile doğrudan

bağlantılı maliyetler

Bireysel Destek
Katılımcılara faaliyet

süresince verilecek olan
harcırah

Dil Desteği
Faaliyete gitmeden önce veya
faaliyet boyunca katılımcıların

eğitim almak veya öğrenim görmek
için kullanacakları dil bilgisini

iyileştirmek amacıyla katılımcılara
sunulan destek

Kurs Ücreti
Kurs kaydı için gerekli

destek

Özel İhtiyaç Desteği
Engelli katılımcılar ve 

refakatçiler ile doğrudan
ilişkili ek maliyetler

İstisnai Masraf
Taşeronluk, uzak
yerlerden gelen

katılımcıların seyahat
maliyetleri



www.ua.gov.tr



KA2
STRATEJİK ORTAKLIKLAR



Stratejik Ortaklıklar

Özel Eylemler

•Jean Monnet
•Spor Destekleri

KA 1
Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği 

• Personel Hareketliliği
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Yüksek öğretim/mesleki 
eğitim öğrencilerinin 
hareketliliği
-Yükseköğretim
- Mesleki Eğitim

• Ortak Yüksek Lisans Derecesi

• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi 
Garantisi

KA 2
Yenilik ve İyi Ugulama 
Değişimi İçin İşbirliği 

• Stratejik Ortaklıklar
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Bilgi Ortaklıkları
• Sektörel Beceri Ortaklıkları
• Gençlik Alanında Kapasite 

Geliştirme
• Yükseköğretim Alanında 

kapasite geliştirme

KA 3
Politika Reformuna Destek 

• Yapılandırılmış Diyalog: 
Gençler ve karar alıcılar 
arasında gençlik alanında 
toplantılar

• Merkezi Teklif Çağrıları

KA 1
Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği 

• Personel Hareketliliği
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Yüksek öğretim/mesleki 
eğitim öğrencilerinin 
hareketliliği
-Yükseköğretim
- Mesleki Eğitim

• Ortak Yüksek Lisans Derecesi

• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi 
Garantisi

KA 2
Yenilik ve İyi Ugulama 
Değişimi İçin İşbirliği 

• Stratejik Ortaklıklar
-Okul Eğitimi
-Mesleki Eğitim
-Yetişkin Eğitimi
-Yükseköğretim
-Gençlik

• Bilgi Ortaklıkları
• Sektörel Beceri Ortaklıkları
• Gençlik Alanında Kapasite 

Geliştirme
• Yükseköğretim Alanında 

kapasite geliştirme

KA 3
Politika Reformuna Destek 

• Yapılandırılmış Diyalog: 
Gençler ve karar alıcılar 
arasında gençlik alanında 
toplantılar

• Merkezi Teklif Çağrıları



Stratejik 
Ortaklıklar

Yeniliği 
Destekleyen

İyi Uygulamaların 
Değişimini 

Destekleyen

Stratejik Ortaklıklar



Program üyesi 
ülkelerde eğitim 

ve gençlik 
alanında çalışan 
kurum/kuruluş

3 farklı Program 
Ülkesinden

3 Ortak

(Gençlik ve Okul-Okul
Ortaklıklarda

2 Ortak)

En fazla
3 yıl 

450.000 Avro 
Bütçeli

Son Başvuru 
tarihi 

….. 2021

Gençlik Programı için:  ……2021
…..  2021
…… 2021

Stratejik Ortaklıklar



Hibe Kalemleri

BütçeÇoğaltıcı 
etkinlikler

Fikri çıktılar

Proje 
yönetimi ve 
uygulaması 

Ulusötesi
proje 

toplantıları Özel ihtiyaç 
desteği

İstisnai 
masraflar

Eğitim, 
Öğretme ve 
Öğrenme 
faaliyetleri 

bütçesi



ü Yenilikçi unsurlar içeren
ü Proje dışında da kullanılabilir/sürdürülebilir
ü Erişime açık
ü Uzmanlık gerektiren
ü Geniş kitlelerin kullanabileceği
ü Etkisi yüksek nitelik ve nicelikte

* Eğitim/Öğrenme modülü
* Müfredat geliştirme
* Analiz
* Metodoloji
* Network çalışması
* İyi uygulama platformu
* BIT tabanlı açık eğitim 

kaynakları
* ...

Fikri Çıktı 



Stratejik Ortaklıklar Proje Örneği

ü Proje Türü: Gençlik Stratejik Ortaklık (KA2)

ü Proje Adı: Floury Food Safety Training from Virtual 
to Reality for Youth

ü Koordinatör: Öz Tütün, Muskırat, Gıda Sanayi ve
Yardımcı İşçileri Sendikası

ü Diğer Ortaklar: İtalya, Slovenya, Polonya, Portekiz

ü Proje Konusu ve Amacı: Unlu gıda üretim sektöründe çalışan/çalışmak isteyen fakat eğitimini
tamamlayamamış gençlerin teknolojik gelişmelere uygun ortamlarda mesleki yeterliliklerini
geliştirerek gıda üretim sektöründe kalite güvencesi ve güvenliği yoluyla halk sağlığının
korunmasını sağlamaktır.

ü Proje Çıktıları:
FFS Modülü,
E-Öğrenme Platformu,
E-Öğrenme Mobil Uygulaması
ü http://www.ffsproject.net/



Stratejik Ortaklıklar Proje Örneği

ü Proje Türü: Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık (KA2)

ü Proje Adı: Increasing the Qualifications of the
Employees of the Food Manufacturing Sector in the
Areas of Occupational Health, Safety and Food
Security

ü Koordinatör: Öz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri
Sendikası

ü Diğer Ortaklar: İtalya, Slovenya, Slovakya

ü Proje Konusu ve Amacı: : Projenin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği konularında
eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dijital platformlarda paylaşmaktır.

ü Proje Çıktıları:
Eğitim Programı,
Video,
E-Platform(2019)



Stratejik Ortaklıklar Proje Örneği

ü Proje Türü: Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık (KA2)

ü Proje Adı: Structural Methods And Relevant Training 
for Competence Management in Metal Sector 
(SMART-COMET)

ü Koordinatör:
ü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

ü Diğer Ortaklar: Almanya, İspanya, MESS Eğitim
vakfı, MEB Mesleki ve Teknik Egitim Genel
Müdürlüğü

ü Proje Konusu ve Amacı: : Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin sektöre özel istihdam
piyasasının gereksinimlerine üst düzeyde cevap verebilme kabiliyetine sahip olması ve sektörde
sürekli artan rekabet ortamında işletmelere katkı sağlanması projenin ana hedefleri arasında yer
alıyor. Bunun yanı sıra, işletmeler çeşitli etkinliklerle mesleki eğitim ve öğretime destek ve yardım
sağlamakta ve öğrencilere teorik bilgileri pratik uygulama fırsatı sunulmaktadır.

ü Proje Çıktıları:
Yetkinlik Yönetimi Metodolojisi ve BT Aracı
Metal Okul İşletme İşbirliği Modeli,

http://smart-comet.eu

http://smart-comet.eu/


Sector Skills Alliances 2020
• Sector Skills Alliances aim at tackling skills gaps with regard to one or more 

occupational profiles in a specific sector. They do so by identifying existing 
or emerging sector-specific labour market needs (demand side), and by 
enhancing the responsiveness of initial and continuing vocational education 
and training (VET) systems, at all levels, to the labour market needs (supply 
side).

• Length of the projects: 2 to 4 years

• Maximum grant award:

• Lot 1: 700 000 € for 2 years and 1 000 000 € for 3 years

• Lot 2: 4 000 000 € for 4 years



Sector Skills Alliances 2020
• Sector Skills Alliances are transnational projects aimed at the following objectives:

• Developing strategic approaches to sectorial skills developments through partnerships for sustainable cooperation between 
key stakeholders in the sector and public authorities;

• Identification of existing and emerging skills needs for professions in specific sectors, also feeding this intelligence into the 
European Skills Panorama;

• Strengthening the exchange of knowledge and practice between education and training institutions and the labour market, 
with particular reference to sectorial actors;

• Promoting relevant sectorial qualifications and support agreement for their recognition;
• Building mutual trust, facilitating cross-border certification and therefore easing professional mobility in a sector, and 

increasing recognition of qualifications at European level within a sector;
• Adapting VET provision to skills needs, focusing both on job specific skills as well as on key competences;
• Integrating work-based learning in VET provision, whenever possible coupled with an international experience, and 

exploiting its potential to drive economic development and innovation, increasing the competitiveness of the sectors 
concerned;

• Planning the progressive roll-out of project deliverables leading to systemic impact in the form of constant adaptation of VET 
provision to skill needs, based on sustained partnerships between providers and key labour market stakeholders at the 
appropriate level ("feedback loops"). This planning should identify and involve key national and/or regional stakeholders, 
while also ensuring the wide dissemination of results.

• Sector Skill Alliances shall cover a coherent and comprehensive set of activities and outputs as set out for each Lot and as 
relevant for the sector concerned.

• A particular focus will be on digital skills as they are increasingly important on all job profiles across the entire labour
market.

• Also, the transition to a circular and greener economy needs to be underpinned by changes to qualifications and national 
education and training curricula to meet emerging professional needs for green skills and sustainable development.



Selection results

• PDF icon LOT 1 - Sector Skills Alliances for design and delivery of VET 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/lot_1_sector_skills_alliances_for_design_and_delivery_of_vet.pdf

• PDF icon LOT 2 - Sector Skills Alliances for implementing a new strategic 
approach (“Blueprint”) to sectoral cooperation on skills

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/lot_2_sector_skills_alliances_blueprint.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/lot_1_sector_skills_alliances_for_design_and_delivery_of_vet.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/lot_2_sector_skills_alliances_blueprint.pdf


The requirements for composition of the Sector Skills Alliance depend 
on the Lot you are applying for

• Lot 1:

• The Sector Skills Alliance must cover at least 4 Programme Countries and 
include at least 8 full partners, out of which at least 3 are companies, 
industry or sector representatives (e.g. chambers or trade associations), 
and at least 3 are education and training providers.

• Lot 2:

• The Sector Skills Alliance must cover at least 8 Programme Countries and 
include at least 12 full partners, out of which at least 5 are companies, 
industry or sector representatives (e.g. chambers or trade associations), 
and at least 5 are education and training providers.



Knowledge Alliances
• Knowledge alliances are transnational and result-driven activities between higher 

education institutions and businesses.

• Knowledge Alliances target cooperation between organisations established in Programme
Countries. Organisations from Partner Countries may also participate as partners (not as 
applicants) if they bring an essential added value to the project. The projects are open to 
any discipline, sector and to cross-sectoral cooperation.

• Knowledge Alliances aim at strengthening Europe's innovation capacity and at fostering 
innovation in higher education and business.

• They intend to:

• develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning;
• stimulate entrepreneurship and entrepreneurial skills of higher education teaching staff and 

company staff;
• facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge.



Examples of Knowledge Alliances 
activities
• Boosting innovation in higher education, business and in the broader socio-

economic environment

• Developing entrepreneurial mind-set and skills

• Stimulating the flow and exchange of knowledge between higher education 
and enterprises



Applicant
• Any participating organisation established in a Programme Country. This 

organisation applies on behalf of all participating organisations involved in 
the project. To see the full list of participating organisation that can benefit 
from funding please refer to the tab 'who can benefit'.  

• Knowledge Alliances involve a minimum of 6 independent organisations
from at least 3 Programme Countries, out of which at least 2 higher 
education institutions and at least 2 enterprises.

• Higher education institutions established in a Programme Country must hold 
a valid Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). An ECHE is not 
required for participating HEIs in Partner Countries.



Contacts
• Key Action 2 Knowledge Alliances is managed by the EACEA in Brussels.

• If you do not find what you are looking for in the Programme Guide or on 
our website, please contact us at the following email address mentioning 
the action concerned (Knowledge Alliances) EACEA-KNOWLEDGE-
ALLIANCES@ec.europa.eu



Support Available

• Maximum EU contribution awarded for a 2-year Knowledge Alliance: 
700,000 EUR

• Maximum EU contribution awarded for a 3-year Knowledge Alliance: 
1,000,000 EUR

• Financial contributions from the EU are calculated using fixed scale of unit 
costs. These unit costs have been calculated in a way that the co-funding is 
inherent to them, i.e. already incorporated.



Erasmus+ Programme Knowledge 
Alliances
Selection Year 2019

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_selected_proposals.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_selected_proposals.pdf


Capacity Building in the field of 
Higher Education
• Capacity-building projects in the field of higher education support the 

modernisation, accessibility and internationalisation of higher education in 
Partner Countries. These projects build on the success of the Alfa, Edu-link 
and Tempus programmes.

• The projects aim to encourage cooperation between the EU and Partner 
Countries and support eligible Partner Countries in addressing challenges in 
the management and governance of their higher education institutions. This 
includes improving the quality of higher education, developing new and 
innovative education programmes, modernising higher education systems 
through reform policies as well as fostering cooperation across different 
regions of the world through joint initiatives.



There are 2 types of capacity-
building projects

• Joint projects: aimed at organisations to help improve curriculums, 
governance, and the strengthening of relations between higher education 
systems.

• Structural projects: aimed at promoting reforms in higher education 
systems, modernising policies, governance and strengthening relations 
between higher education systems and the wider economic and social 
environment. 



Capacity-building projects can be:

• National projects involving institutions from only one eligible Partner Country
• Multi-country projects within one single region, involving at least two 

countries from this region
• Multi-country projects involving more than one region and involving at least 

one country from each region concerned



Help
• E-tutorial on the international dimension of Erasmus+. This e-tutorial provides 

information about opportunities available to Higher Education Institutions (HEIs) 
and their staff and students based in Partner Countries.

• E-tutorial on how to prepare a competitive proposal. This e-tutorial provides 
information on how to apply to funding opportunities.

• Info session Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education:  How 
to successfully complete and finalise a project proposal. This Info session 
provides information on the 2019 Call for proposals and on how to complete a 
project proposal.

• Info session Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education: 
Focus on Asia. This Info session provides information on the 2019 Call for 
proposals and on how to prepare a competitive proposal for the Asian Region.



Erasmus+ Capacity Building in 
Higher Education
Call EAC/A02/2019 - Selection 
Year 2020

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2020-results.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2020-results.pdf


Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

Avrupa çapında gerçekleştirilen 
projelerin;

ü Özetleri,
ü Ortaklarının irtibat bilgileri,
ü Çıktıları 

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



Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

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



Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu



ÖRNEK PROJELER
https://www.ua.gov.tr/media/b31djjmf/sektorel_bilgi_ortakliklari.pdf

https://www.ua.gov.tr/media/b31djjmf/sektorel_bilgi_ortakliklari.pdf


Örnek Projeler
ERSTAC (Erasmus + K2 Projeleri Sektörel Beceri Ortaklıkları)
Proje başlığı : ERSTAC (Erasmus + K2 Projeleri Sektörel Beceri Ortaklıkları)

Başvuru Sahibi : SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (SATSO)

Proje Ortakları :SAÜ

Projenin hedefleri ve sonuçları : ERSTAC, kısa vadede Erasmus staj hareketliliğini, öğrenim
hareketliliği kadar aktif hale getirmeyi öngören bir projedir. Uzun vadede ise Avrupa ülkelerindeki
mesleki beceri ve deneyimi arttıracak ülke ekonomilerine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek
amaçlanmaktadır.

Proje, Erasmus Staj Hareketliliğini 3+1 ve 7+1 sistemiyle etkin hale getirirken şirketler ve üniversite
işbirliğini de etkin hale getirecektir. Buna göre katılan üniversite ve kurumlar, ulusal ve ulus düzeyde
tecrübeli ve kalifiye işgücü yetiştirilmesini beraberce gerçekleştirebileceklerdir.

Ülkesel düzeyde kaliteli ve tecrübeli genç istihdam yaratılmasını hedefleyen proje, Avrupa’da
üniversite ve iş hayatı arasında bir bağ ve şirket-üniversite işbirliğinin gelişimini amaçlamaktadır. 
Projenin en önemli yayılım etkisi tüm Avrupa’da üniversiteler arası-üniversite-şirketler arası işbirliği ile
büyük bir ağ oluşturarak teoriyle pratiği birleştiren genç kaliteli, tecrübeli mezunların işe girmelerini
sağlamaktır.



Daha fazlası için…

bilgi@ua.gov.tr




