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Başvuru öncesi yapılacak işlemler

1)Avrupa Komisyonu Kimlik Doğrulama Servisi (The European 

Commission's main Authentication Service = ECAS)’ ne 

kayıt. https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

2)Organizasyon Kimlik Kodu  (Orgasination IDendification = 

OID) numarasının alınması 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
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Başvuru öncesi yapılacak işlemler
3)Yasal ve finansal belgelerin yüklenmesi

1)Tüzel Kişilik Formu (Legal Entity Form) 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-
entities_en.cfm

2)Finansal Tanımlama Formu (Financial Identification Form) 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_
en.cfm

4)Türkiye Ulusal Ajansı TURNA (TURkiye National Agency )’ya kayıt

https://ua.gov.tr/turna/giris

https://turna.ua.gov.tr/turna/Giris.jsp

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
https://ua.gov.tr/turna/giris
https://turna.ua.gov.tr/turna/Giris.jsp


Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Avrupa Komisyonu Kimlik Doğrulama Servisi
ECAS sistemine kayıt.

Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı 

Kurum müdürünün veya kurumun resmi e-posta 
adresi 

Kurumkodu@meb.k12.tr

Bu bilgiler sonradan değiştirilebilir

mailto:Kurumkodu@meb.k12.tr
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Avrupa Komisyonu katılımcı portalı
ECAS sistemine kayıt

ECAS sistemine kayıt sırasında kullandığınız 
e-posta adresi kullanılacaktır.

ECAS sistemine kayıt sırasında kullandığınız 
e-posta adresinize gelen link ile 
oluşturduğunuz şifre kullanılacaktır.
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Yasal ve finansal belgelerin yüklenmesi
TÜZEL KİŞİLİK FORMU FİNANSAL TANIMLAMA FORMU
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TURNA (TURkiye National Agency ) Kayıt
https://turna.ua.gov.tr/turna/Giris.jsp https://ua.gov.tr/turna/giris
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TURNA (TURkiye National Agency ) Kayıt
Türkiye Ulusal Ajansı TURNA sistemi linki https://turna.ua.gov.tr/turna/public/Kayit.jsp

https://turna.ua.gov.tr/turna/public/Kayit.jsp
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Program Uygunluk Kontrolü
1) Uygunluk ölçütleri
 Proje türü

 Hedef Grup

 Başvuru şartları

Uygunluk ölçütleri sağlanmıyorsa 
Proje değerlendirmeye alınmadan reddedilir
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Program Uygunluk Kontrolü
2) Eleme ölçütleri

Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde 
uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106. ve 107. 
Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek 
zorundadırlar. Program Rehberinin C Bölümü Eleme 
Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin 
kapsamında olan kurum/kuruluş/gruplar Erasmus+ 
Programında yer alamazlar.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0052:0096:EN:PDF
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Program Uygunluk Kontrolü
2) Eleme ölçütleri - Çoklu Başvuru

Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen merkezi olmayan 

eylemlere ilişkin olarak, aynı başvuru sahibi veya 

konsorsiyum tarafından aynı Ajansa ya da farklı 

Ajanslara iki ya da daha çok kez sunulan başvuruların 

tamamı reddedilecektir.
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Program Uygunluk Kontrolü
3) Seçilme ölçütleri, 
Başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari 
kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından 
değerlendirilmesine imkân verir.

a. Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi 
faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli 
mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal 
kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar 
için yapılmaz.

b. İdari kapasite, başvuru sahibinin öngörülen projenin 
yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve 
yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir.
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Program Uygunluk Kontrolü
4) Kalite ölçütleri

Hibe ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal 

Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini 

değerlendirme imkânı veren göstergelerdir.
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KONTROL VE DENETİMLER 

Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı, Ulusal Ajanslar ve/veya Avrupa Sayıştayı veya 

bunlar tarafından yetkilendirilmiş bir kurum/kuruluş; Ulusal Ajans veya Yürütme 

Ajansı tarafından yapılan son ödemeyi veya alınan iadeyi takip eden beş yıl 

içerisinde veya 60.000 AVRO’yu aşmayan hibelerde üç yıl içerisinde hibenin 

kullanımını herhangi bir zamanda denetleyebilir. Bu sebeple, yararlanıcıların bu 

dönemde hibeyle ilgili kayıtları, destekleyici evrakları, istatistiksel kayıtları ve 

diğer evrakları saklamaları gerekir. 
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Genel Kurallar

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri;
1. Mesleki Eğitim Programına tek başına başvuru yapabilir, 
Yararlanıcıları;

1. Öğrenci, (Staj)

2. Öğretmen, (Bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda 
öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde 
görmesi)

3. Hem Öğrenci hem de öğretmen olabilir.

2. Bir konsorsiyum Lideri olabilir ancak yanına en az 2 meslek okulu daha 
almak zorundadır,

3. Bir konsorsiyumun ortağı olabilir ve istediği kadar ortaklık yapabilir,
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Genel Kurallar

4. Okul Eğitim Programına tek başına başvuru yapabilir,

5. İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konsorsiyumuna ortak olabilir,

6. Stratejik Ortaklık projesine koordinatör olarak başvuru yapabilir veya bu 
tür projelere istediği kadar ortak olabilir,

7. Öğrenciler için hareketlilik; 
a) Yol hariç, 2 haftadan başlayıp 3 aydan daha az bir süreye kadar 

yurtdışındaki mesleki eğitim kurumları veya işletmelerde hareketlilik 
faaliyeti; 

b) Yol hariç, 3 aydan 12 aya kadar yurtdışındaki mesleki eğitim kurumları 
veya işletmelerde uzun süreli hareketlilik faaliyeti (ErasmusPro). 

8. Personel için hareketlilik; 2 gün ila 2 ay (seyahat süresi hariç). En az süre 
olan bu 2 gün, birbirini takip etmelidir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması

C.1.3. Geçmiş ve Deneyim

- Lütfen kurum/kuruluşunuzu kısaca tanıtınız.

Okulun tarihsel gelişimi, 

fiziksel altyapısı, 

personel altyapısı anlatılır
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
C.1.3. Geçmiş ve Deneyim

- Bu başvuruya ilişkin alanlarda kurum/kuruluşunuzun 
faaliyetleri ve tecrübesi nelerdir?

Başvuru konusuyla ilgili şimdiye kadar yapılan 
çalışmalar ve tecrübeler nesnel (ispatlanabilir) 
verilere dayandırılarak kronolojik sırada anlatılır
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
C.1.3. Geçmiş ve Deneyim

- Lütfen bu başvuru formunda yer alan anahtar personel/kişiler 
ve bu kişilerin projeye sağlayacakları yeterlilikleri ve önceki 
tecrübeleri hakkında bilgi veriniz.

Okulun şimdiye kadar yaptığı yerel, ulusal ve 
uluslararası projeler, çalışmalar ile bağlantı kurularak 
anahtar kişi/kişilerin tecrübeleri, duyarlılıkları ve aldığı 
sorumluluklar anlatılır. Bu kişilerin proje yazma, 
bilgisayar kullanma ve dilsel (varsa) vb. yeterlilikleri 
yazılmalıdır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
C.1.4. Yasal Temsilci

Okul müdürü yazılmalı ve okul müdürüne ait 
bilgiler doldurulmalıdır.

C.1.5. İrtibat Kişisi

Proje tecrübesi olan anahtar kişinin bilgileri 
yazılır. Formda talep ediliyorsa yazdığı projeler, 
okulun ihtiyaçlarını gidermekteki çalışmaları, 
sorumlulukları vb. ifadeler yazılmalıdır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı

Kalite geliştirme ve uluslararasılaşma anlamında kuruluşun ihtiyaçları nelerdir? 
Lütfen kalite gelişimine yönelik temel alanları belirleyiniz (örneğin; yönetim 
yetkinlikleri, personel yetkinlikleri, yeni öğretme yöntemleri veya araçları, Avrupa 
boyutu, dil yetkinlikleri, müfredat, öğretme ve öğrenmenin organizasyonu).

Tümdengelim metodu ile yani genelden özele doğru kurgu 
yapılarak amaç ve hedefler anlatılmalıdır. 
Avrupa Gelişim Planınızın temelini oluştururken okulunuzun
Stratejik Planı üzerinden hareket edilmelidir. 
Çünkü söz konusu plan kurumunuzun yönetimsel, personel 
yetkinliği, öğretim metotları, eğitim kalitesi vb. konular 
hakkında ulaşılması beklenen kısa ve uzun vadeli hedefleri 
içermektedir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması

D. Avrupa Gelişim Planı

İhtiyaçlar sorunlardan doğar ve Avrupa Gelişim 
Planında vurgulanması gereken en önemli noktalardan 
biri bu ihtiyaçların detaylı bir şekilde 
tanımlanmasıdır. Söz konusu ihtiyaçların tanımlanması 
aşamasında bazı sorulara cevap vermek, ilgili bölümün 
yazılmasını kolaylaştıracaktır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı

1. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kurumun 
eğitim kalitesini uluslar arası düzeye çıkarma 
aşamasında eksik /yetersiz kalınan yönler 
nelerdir?

2. Söz konusu eksiklerin giderilmesinde idari 
kadronun ve okul personelinin eksik/yetersiz 
kaldığı yönler nelerdir?
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı

3. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi aşamasında 
hangi temel alanlar baz alınmıştır? (temel 
alanlarınız aynı zamanda esas sorun ve bu soruna 
neden olan alt başlıklar ile ilişkili olmalıdır, 
örneğin; yeni öğretme yöntemleri ve araçları, 
dilsel-bilişimsel yeterlilikler, müfredat 
geliştirme, içerik geliştirme vb. )
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı

4. İlgili alanlara odaklanılarak elde edilecek 
yetkinliklerin, Avrupa katma değeri açısından 
önemi nedir?

NOT: Sorulara vereceğiniz detaylı cevaplarda 
özellikle Stratejik Plana vurgu yapmanız, 
sorunları tutarlı bir şekilde tanımlamanıza 
yardımcı olacaktır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı
Lütfen kurum/kuruluşun Avrupa hareketlilik ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin planlarını özetleyiniz 

ve bu faaliyetlerin belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına nasıl katkı sağlayacağını açıklayınız.

İlk bölümde tanımlanan ihtiyaçları gidermek için nasıl bir yol 

izleyeceğinizden ve özellikle Avrupa hareketlilik planınızın alt 

yapısından bahsetmeniz gerekmektedir. Söz konusu planda yer 

alan her faaliyeti önceden belirlediğiniz ihtiyaçlar ve özellikle 

Stratejik Planınızda ilgili alanlara yönelik kısa ve uzun vadeli 

hedefleriniz ile bağdaştırmanız önemlidir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı
Lütfen projeye katılan kurum/kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve 
deneyimlerin kurum/kuruluşun gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edileceğini 
açıklayınız.

Kurumun Stratejik planındaki hedeflere ulaşmak için;

- Katılımcı personelin projeden hangi deneyim ve kazanımları 

elde edeceği,

- Bu kazanımların kurumunuza nasıl aktaracakları ile ilgili 

detaylı bir bilgilendirme yapılmalıdır. 
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
D. Avrupa Gelişim Planı
Lütfen projeye katılan kurum/kuruluş personelinin yurt dışında edindiği yetkinlik ve 
deneyimlerin kurum/kuruluşun gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edileceğini 
açıklayınız.

Örneğin; Avrupa’da gözlemlenecek olan eğitim müfredatı, teknik, araç, yöntem 

ve modellerin kuruma aktarılması, kazanılan yetkinlik ve becerilerin Avrupa 

Gelişim Planı çerçevesinde okula entegre edilmesi aşamasında yapılacak 

çalışmalar, projede yer alan kurumların çalışmalarından doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilenen kişi, grup veya kurumlar yani proje paydaşlarının, stratejik 

gelişmedeki rolünün açıklanması hakkında bilgilendirme yapabilirsiniz.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Neden bu projeyi yürütmek istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?

Proje gerekçesi, projede ele alınacak konular, projenin amaçları ve 
ihtiyaçlar belirtilecektir. AB ülkesinde gerçekleşecek faaliyet sonunda 
katılımcıların elde edecekleri bilgi ve beceriler açısından projenin 
sağlayacağı katma değer detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Özellikle proje 
amaçlarından ve bu amaçların katılımcılara kazandıracağı yeterlilikler ile 
olan bağlantısı anlatılmalıdır. Bu bölümde vurgulanması gereken en 
önemli nokta; ‘projeyi neden yürütmek istediğinizi’ amaçlarınız ile 
örtüştürmektir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Neden bu projeyi yürütmek istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?
AB ülkesinde gerçekleştirilecek faaliyetin süresi gerçekçi 
olmalı ve gerekçesi ile birlikte anlatılmalıdır. Örneğin 4 haftada 
tamamlanacak bir staj programı için 2 hafta öngörülürse, 
projede belirttiğiniz amacınıza hedeflediğiniz düzeyde 
ulaşamayabilirsiniz. Bu noktada proje başvuru formunda yer 
alan H. Ana Faaliyetler bölümünde belirteceğiniz faaliyetlere 
burada kısaca değinip, ilgili faaliyetlerin proje süresi ile 
arasındaki bağlantısından bahsedebilirsiniz.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Neden bu projeyi yürütmek istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?

Projenizin amaçları ile Erasmus Plus programının amaçlarının hangi nokta veya 
noktalarda örtüştüğü belirtilmelidir. 

Örneğin meslek lisesi öğrencilerinin istihdam coğrafyasını genişletecek 
faaliyetlere yer verdiyseniz, projenizin Erasmus Plus amaçları arasında olan 
"Temel beceri ve yeterliliklerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna ve 
toplumsal bağların güçlendirilmesine yapacakları katkıya özel bir önem 
vererek; özellikle öğrenme hareketliliğine daha fazla fırsat sunmak ve eğitim 
ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu 
yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek" amacı ile doğrudan 
örtüştüğünü belirtebilirsiniz. Erasmus + Amaçları Hareketlilik Çıktıları
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Neden bu projeyi yürütmek istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?

• Proje ile ele alınacak temel sorun/sorunlar,

• Bu sorunun / sorunların ortaya çıkmasını sağlayan alt başlıklar,

• Proje katılımcılarının (öğretmen/öğrenci/yönetici vs) bu sorundan nasıl etkilendiği ve 
sorunun giderilebilmesi için söz konusu kişilerin geliştirmeye ihtiyaç duyduğu yönler,

• İlgili sorunu / sorunları çözmek için izleyeceğiniz çözüm yolu,

• Bu çözüme ulaşmak için belirlediğiniz yürütme süresi ve neden bu süre diliminin seçildiği,

• Katılımcıların bu süreç sonunda kazanacakları bilgi, beceri ve deneyimler ,

• Kazanılacak bilgi beceri ve deneyimlerin, proje konusu, proje amaçları ve Erasmus+

• Programının amaçları ile olan ilgisidir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Ortaklarınız projeye ne gibi deneyim ve 
yeterlilikler kazandıracaklar? Lütfen projenin ortaklarınızın ihtiyaç ve 
hedeflerini nasıl karşılayacağını da açıklayınız.

Bu bölümde, uzmanlıkları, becerileri ve belirlenen hedef 
grupla çalışma tecrübesi açısından her bir ortağın projeye 
sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verilir. Yurt içi ve yurt dışı 
ortak/ortakların seçilme sebepleri ve projeye hangi 
aşamalarda dahil olarak nasıl bir katkı sağlayacakları 
anlatılır. Sorumluluklar eşit dağıtılmaya çalışılır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Ortaklarınız projeye ne gibi deneyim ve yeterlilikler kazandıracaklar? 
Lütfen projenin ortaklarınızın ihtiyaç ve hedeflerini nasıl karşılayacağını da açıklayınız.

Örneğin yurt içi kurumlar öğrencileri/personeli seçmek ve bunları yurt dışına 
göndermekle yükümlüdür. Bu görev hibe ödemelerini, hareketlilik dönemine ilişkin 
hazırlık, izleme ve tanımayı da kapsayacak şekilde anlatılmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş ise yurt dışından gelen öğrencileri/personeli kabul etmek ve 
onlara bir eğitim/staj veya faaliyetler programı sunmak ya da bir öğretme faaliyetinden 
faydalandırmakla yükümlüdür. 

Bu noktada projede yer alan yurt içi ve yurt dışı ortaklarınızın varsa geçmiş proje deneyimlerinden 
bahsedilebilir. Çünkü elde edilen her deneyim yeni proje sürecini başarılı ile yürütebilmek adına projenize 
olumlu yönde yansıyacaktır. Öte yandan ortakların arasındaki iş birliği ve deneyim paylaşımı da bu süreci 
destekleyecektir. Bu sebeple projenizde yer alacak her ortağın proje amaçlarınıza ulaşabilmek adına 
gönüllü olarak süreci yönetmeyi kabul etmesi, ortaklar arası iş birliğinin teşvik edilmesi oldukça önemlidir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
E. Projenin Tanımı
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Ortaklarınız projeye ne gibi deneyim ve 
yeterlilikler kazandıracaklar? Lütfen projenin ortaklarınızın ihtiyaç ve hedeflerini 
nasıl karşılayacağını da açıklayınız.

Eğer kurumunuz Konsorsiyumun ortağı ise bu alt yapıyı nasıl 
oluşturduğunuzdan ve kısaca görev dağılımından 
bahsedebilirsiniz. Ayrıca ortaklığın oluşum süreci ve her bir 
ortağın seçilme gerekçesi hakkında açıklama yapılması önerilir. 
Örneğin yurt içi ve yurt dışı ortak / ortaklarınız ile nasıl 
iletişim kurdunuz, hangi konular üzerinde anlaşmaya vardınız 
vb. konular hakkında açıklama yapabilirsiniz.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F. Katılımcı Profili

Lütfen her bir aktivite için projede yer alan katılımcıların geçmiş 
deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve bu katılımcıların nasıl seçildiklerini 
veya seçileceklerini açıklayınız. İmkanları kısıtlı katılımcıların olması 
durumunda bu kişilerin profilleri/geçmiş deneyimleri hakkında 
bilgi veriniz.

Yararlanıcıların mevcut durumu, hangi alanlarda nasıl bir 
eğitim aldıkları ile ihtiyaçları anlatılır. Eşitlik ve İçerme 
ilkesine göre dezavantajlı olup olmadıkları, nasıl 
seçilecekleri ile ilgili seçim kriterleri yazılır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları
Projenizin planlanan her bir faaliyetinde katılımcılar tarafından hangi 
öğrenme çıktıları veya yeterlilikler (örneğin; bilgi, beceri ve 
tutumlar/davranışlar) elde edilecek/geliştirilecektir?

Formun bu bölümünde katılımcıların proje süresince 
kazanacakları ya da geliştirecekleri yeterliliklerle ilgili detaylı 
bilgiler verilmelidir. Öğrenme çıktıları genel anlamda soyut 
kazanımları ifade etmekle beraber, söz konusu kazanımların 
somut olarak ifade edilmesi de, proje sonunda elde edilecek 
sertifika ve belgeler ile mümkündür.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları
Projenizin planlanan her bir faaliyetinde katılımcılar tarafından hangi öğrenme 
çıktıları veya yeterlilikler (örneğin; bilgi, beceri ve tutumlar/davranışlar) elde 
edilecek/geliştirilecektir?
Mesleki Gelişim:

Öğrenciler için; Mesleki alanlarına ait konular hakkında yenilikçi (?) bilgiler 
edinme, staj ile uygulama alanında kendini geliştirme, mesleğe hakim bireyler 
olarak mezun olabilme, kariyer planı yapabilme, istihdam coğrafyasını 
geliştirme v.b alanlar ile ilgili kazanımlardan bahsedilmelidir.

Personel için; Yenilikçi müfredat geliştirme, mesleki bilgi ve deneyimlerini 
arttırma, yeni teknik ve yöntemler öğrenme, yenilikçi eğitim metotları 
geliştirme v.b alanlar ile ilgili kazanımlardan bahsedilmelidir.

Kurum için;
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları
Dilsel Gelişim:

Günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 
mesleki gelişim sürecine katkı sağlayacak 
seviyede geliştirme, dilsel kazanım yolu ile 
mesleki alana yönelik yenilikleri takip 
edebilmelerinden bahsedilmelidir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları

Kültürel Gelişim:

Dilsel gelişim süreci ile öğrenilen dili farklı kültüre sahip 
bireyler ile olan ikili ilişkilerde kullanılmanın katılımcılara 
sağlayacağı başlıca kazanımlar; kültürler arası etkileşime 
dahil olmak, çok kültürlülüğün ve dilsel çeşitliliğin 
önemini anlamak, Avrupa vatandaşlık bilinci kazanmak, 
sosyal diyaloğun geliştirilmesi ile yabancı düşmanlığının 
önüne geçilmesi vb. konulardan bahsedilmelidir.
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Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları

Erasmus+ Programı katılımcıların yurt dışındaki deneyimleri 
esnasında edindikleri yetkinlikleri doğrulamak için Europass, 
ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin kullanımını teşvik 
etmektedir. Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini 
kullanacak mı? Cevabınız evet ise, hangileri kullanılacaktır?

İlgili sorunuz cevabı ‘EVET’ ise sorunun altında yer alan 
kutucuklardan üzerinde ‘+’ işareti bulunan kutucuğa tıklayarak 
kullanmayı planladığınız belgeleri seçebilirsiniz. Bu bölümde en 
fazla 3 farklı belge seçebilirsiniz.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları
Projeniz kapsamında kazanılacak yetkinlikler belgelenmelidir. Ulusal belge veya sertifikalar 
hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Belgeler katılımcıların yurt dışında aldıkları eğitimlerin ve 
edindikleri becerilerin tanınması ve doğrulanması amacı ile kullanılmaktadır. 

Bu belgeler Europass Dil Pasaportu, Europass Hareketlilik Belgesi, Europass Özgeçmiş v.b
belgelerdir. Bu sertifikalar ev sahibi kurum tarafından verilir. 

Europass (Yeterliliklerin aday ülkeler dahil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve 
bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa 
Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 
Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) 
oluşturulmuştur. Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına 
girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip 
oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı 
yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür) sistemi kullanılarak 
uluslararasılaştırılabilir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
F.1. Öğrenme Çıktıları
Seçilen ulusal araçları/belgeleri ya da Avrupa araçlarını/belgelerini nasıl kullanacaksınız?

Proje bitiminde elde edilen bu belgeler her becerinin somut olarak ifade edilmesini sağlamaktadır. 
Öte yandan elde edilen her belge projenin çıktısı olduğundan yaygınlaştırma faaliyetlerinde aktif 
olarak kullanılabilir. http://europass.gov.tr/index.php

• Europass Hareketlilik Belgesi; Avrupa ülkesinde düzenlenen eğitim/staj yoluyla kazanılan beceri ve 
bilgileri Avrupa çapındaki işverenlere kolayca ve açıkça kanıtlamalarına izin veren bir belgedir.

• Europass Özgeçmiş (CV): Kişisel becerileri ve yeterlilikleri somut hale getirmeyi sağlayan standart 
bir özgeçmiş formatıdır. Bu doküman ile kişisel bilgiler, iş deneyimleri, eğitim ve öğretim bilgileri ve 
kişisel beceriler belirtilir. Bu doküman AB ülkelerinde de aynı olduğu için özellikle yurt dışı 
başvurularında kişiyi kurum ve kuruluşlara, işverenlere en etkin şekilde tanıtmaya olanak 
sağlayacaktır.

• Europass Dil Pasaportu; Europass Dil Pasaportu Avrupa’da öğrenim ve çalışma için çok önemli olan 
yabancı dil beceri seviyelerinin tanımlanmasına imkân verir. Bu doküman sahip olunan dil becerisinin 
kişisel değerlendirilmesini; anlama, konuşma ve yazma olarak ayrı ayrı yapabilme imkanı sunar.

http://europass.gov.tr/index.php
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Başvuru Formunun Doldurulması
G. Hazırlık
G.1. Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
Projede planlanan her faaliyette uygulamaya yönelik ve lojistik konular nasıl ele alınacak 
(örneğin; katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması, vize, 
sosyal güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs.)?

Projenin uygulanması için gerekli olan destekler olabildiğince 
detaylandırılarak açıklanmalıdır. Katılımcıların hareketlilik öncesinde 
alacakları pratik ve lojistik destekler tanımlanmalıdır. 

Veli muvafakatnamenin alınması, Sağlık ve güvenlik denetimlerinin 
yürütülmesi, tıbbi önlemlerin alınması vb. takip edilecek her türlü özel 
yöntem hakkında bilgi verilmelidir. Alıcı ortağın ülkesinde staj için işe 
yerleştirmeyle ilgili sağlık ve güvenliğin nasıl sağlanacağı anlatılmalıdır. 
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.1. Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
Bahsedilmesi gerekli alt başlıklar;
1. Valilik olurunun alınması, pasaport ve vize işlemleri

Yurt dışı çıkış izinlerinin alınması, hizmet damgalı pasaport 

alınması, Nüfus Müdürlüklerine resmi pasaport müracaatının 

yapılması, yeşil pasaporta sahip olan katılımcıların pasaport 

geçerlilik tarihini kontrol etmesi vb. konular ayrıntılı olarak 

anlatılmalıdır. Katılımcı öğrencilerden 18 yaşın altındakiler için aile 

bireylerinin her ikisi tarafından imzalanan noter tasdikli veli 

muvafakatnamesinin alınması anlatılmalıdır. 
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
2. Katılımcıların korunması ve güvenliği

Katılımcıların güvenliğini sağlamak için sigorta 
yaptırılmalıdır. Sigorta; Seyahat sigortası, 
Kaza ve ciddi hastalık ve Ölüm vb. 
kapsamalıdır. 
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
3. Uçak biletlerinin alınması, yerel ve yurt dışı transferler

Projede talep edilen seyahat bütçesi 
kapsamında yapılacak olan detaylardan 
bahsedilmelidir. Yerel ve yurt dışı ulaşımın 
nasıl sağlanacağı, seyahat günü yapılacak 
organizasyonun detayları hakkında bilgi 
verilmelidir. 
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
4. Yurt dışı yerleştirmeye dahil olan konular
Yurt dışı konaklama, yeme içme ve rehberlik alanında 
yapılan planlardan  bahsedilmelidir. Örnek olarak; kaç 
kişilik odalarda kalınacağı, yeme içme konusunda nelere 
dikkat edileceği, eğer yabancı dil sorunu varsa nasıl 
çözüleceği v.b. anlatılmalıdır. Bunun için projenin yerel ve 
yurt dışı ortakları ile yüz yüze veya online toplantılar 
düzenlenmesi ve hazırlık aşamasının detaylarının karşılıklı 
belirlenmesi açıklanmalıdır. 
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Başvuru Formunun Doldurulması
G.2. Proje Yönetimi
Kalite ve yönetim konularını nasıl ele alacaksınız? (Örneğin; ortaklarla 
sözleşmelerin ve Mutabakat Zaptının, katılımcılarla öğrenme sözleşmelerinin 
hazırlanması, vs. )?
Yönetim konuları ve kalitenin dikkate alınmasının yanı sıra, proje yönetiminin 
ayrıntılı bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Proje hibesinin kullanılması 
sürecinin şeffaf ve açıklanabilir bir şekilde yürütülebileceğinin gösterilmesi 
gerekir. Böylelikle başvuran kurum projeyi yönetebilme yetkinliğini 
kanıtlayabilir. Bu plan, kapsamlı bir zaman çizelgesini ve her bir konudan 
sorumlu kişilerin tanımlamasını içermelidir. Katılımcı öğrenme anlaşmaları ve 
ortaklık anlaşmaları düzenleme gibi kalite ve yönetim konularına değinilerek 
nasıl bir yol izleneceği detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.2. Proje Yönetimi
Bahsedilmesi gerekli hususlar;

A. Proje Yönetim Kurulu, Proje Yönetim Komisyonu, Proje 
Denetleme ve İzleme Kurulu vb. olarak adlandırılan bir 
yönetim ekibi oluşturulmasından ve görev alacak kişilerin 
kimler olduğundan bahsedilmelidir. Ekipte yer alan 
kişilere yönetim aşamasına dahil olan izleme, bütçe 
yönetimi, yaygınlaştırma, hazırlık v.b. alanlara yönelik 
görevler anlatılarak sürecin nasıl düzgün yönetileceği ile 
ilgili detaylardan bahsedebilmelidir.
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Başvuru Formunun Doldurulması
G.2. Proje Yönetimi
Bahsedilmesi gerekli hususlar;

B. Proje öncesi yerel ortaklarla ‘’Ortaklık Anlaşması’’ 
imzalanması gerektiği açıklanmalı,

C. Proje kabulü sonrası ise yapılacak anlaşmalardan 
bahsedilmelidir.

Yararlanıcılar Öğretmen ise; ev sahibi kurum, katılımcı ve yurt içi 
okul arasında imzalanacak olan ve hareketliliğin yasal çerçevede 
tanınabilir olmasını sağlayan “Hareketlilik Anlaşması”,
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.2. Proje Yönetimi
Bahsedilmesi gerekli hususlar;

Yararlanıcılar Öğretmen ise; ev sahibi kurum, katılımcı ve yurt içi okul 
arasında imzalanacak olan ve hareketliliğin yasal çerçevede tanınabilir 
olmasını sağlayan “Hareketlilik Anlaşması”,

Yararlanıcılar Öğrenci ise; ev sahibi kurum, katılımcı ve yurt içi okul arasında 
imzalanacak olan ve hareketliliğin yasal çerçevede tanınabilir olmasını 
sağlayan “Öğrenme Anlaşması”,

Proje sürecinin yasal olarak nasıl yürütüleceği ve kurumların karşılıklı 
sorumluklarının yer aldığı ve Ulusal Ajans ile proje sahibi kurum arasında 
imzalanan “ Hibe Sözleşmesi”,

Katılımcı seçim kriterlerine göre belirlenen yararlanıcıların proje 
kapsamındaki sorumluluklarını ve rolünü içeren “Katılımcı Sözleşmesi”
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Başvuru Formunun Doldurulması
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları 

Katılımcılara ne tür bir hazırlık sunulacak (örneğin; görevle ilgili, kültürler 
arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) 
gerçekleştirecek?

Başvuran kurumlar, katılımcıların yurtdışı yerleştirmeleri için 
tamamen hazır olmalarından sorumludurlar. Başvuru formunda, 
katılımcıların farklı bir çevre ve ülkede yaşamaya, çalışmaya hazır 
olmalarını sağlamak için öğrenici ve personelin pedogojik, kültürel 
ve dil hazırlığı adına ne yapılacağı ifade edilmelidir. Pedagojik, 
kültürlerarası veya dil hazırlığı açısından katılımcıların ihtiyaçlarını 
karşılamak için "kurumsal destek" hibe kalemi kullanılabilir.
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KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları 

Katılımcılar yurt dışına gitmeden önce yapılacak kültürel hazırlık; 
Hareketlilik gerçekleştirilecek AB ülkesinin dili, tarihi, 
sosyal ve kültürel yaşamı, yerel ulaşım ağları, kendi 
kültürümüze göre farklılık gösteren yönleri, tarihi ve 
kültürel dokuları hakkında bilgilendirmelerin yapılabileceği 
ve kültürel adaptasyon sağlanacağı aşama olup bunun nasıl 
yapılacağı anlatılmalıdır. Bu hazırlık yurt dışına gitmeden 
önce veya yurt dışına gittikten sonra ev sahibi kurumlar 
tarafından yapılabilir. Buna göre açıklama yapılmalıdır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları 

Katılımcılar yurt dışına gitmeden önce yapılacak dilsel hazırlık; 
Katılımcıların İngilizce dil seviyeleri belirlenerek farklı 
eğitim programlarına dahil edilmesi ve dil seviyesinin 
günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve mesleki eğitimlerde 
verim alabilecek seviyeye getirilmesiyle ilgili plan anlatılır.  
Bu aşamada okullardaki İngilizce öğretmenlerinden, 
İngilizce dil eğitimi verilen online sitelerden, eğitim öğretim 
materyallerinden veya kurslardan faydalanılabilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları 

Katılımcılar yurt dışına gitmeden önce yapılacak pedagojik 
hazırlık; 

Ev sahibi kurumlarda okul eğitmenleri, proje irtibat kişisi, 
proje koordinatörü tarafından yapılabilecek olan bu 
hazırlık kapsamında katılımcılara staj ya da eğitim 
süresince yapılacak çalışmaların içeriklerinden, ekipman 
kullanımı yapılacak ise güvenli kullanım talimatlarından 
veya gidilecek ülkenin eğitim sisteminden bahsedilebilir. 
Bu hazırlık yine hem okul öğretmenleri hem de yurt dışı 
kurum eğitmenleri tarafından verilebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları 
Risk önlemeye yönelik yapılacak çalışmalar; 
Katılımcılar öğrenci ise refakat edecek kişinin İngilizce bilmesinin 
iletişim sorunlarını çözebileceğinden bahsedilmelidir. Katılımcılar 
öğretmen ise çoğunluğunun İngilizce bilen kişilerden oluşması 
eğitimin verimli şekilde tamamlanmasını sağlayacak ve dilsel alanda 
karşılaşılabilecek risklerin en aza indirileceğinden bahsedilmelidir. 
Kültürel riskler ise bireylere çeşitli görevler verilerek önlenebilir. 
Örneğin her katılımcıya gidilecek ülkenin farklı bir özelliğini 
araştırması ve sonra bu bilgilerin tek bir dosyada birleştirilmesi 
söylenebilir. Böylece her kişi hazırlık sürecinden eşit derecede fayda 
sağlayacak ve bilgiler kalıcı hale gelecektir. Pedagojik riskler ev 
sahibi kurum/kurumların yetkilisinden talep edilebilecek oryantasyon 
ile engellenebilecektir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
G.3. Katılımcıların Hazırlıkları 

Risk önlemeye yönelik yapılacak çalışmalar; 

Seçilen katılımcıların herhangi bir nedenden dolayı 
projeden çekilme ihtimaline karşı yedek katılımcıların 
seçilmesi ve tüm katılımcılar ile ‘Katılımcı Sözleşmesi’ 
imzalanması, olası hastalık-kaza vb. durumlara karşı her 
katılımcının sigorta kapsamına alınması da bireysel riskleri 
önlemeye yönelik çalışmalara örnek olarak verilebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Lütfen planladığınız faaliyetlerin hedeflerini ve içeriğini kronolojik olarak 
sıralayınız ve açıklayınız. Eğer ilgiliyse, lütfen faaliyetlerdeki her bir proje 
ortağının ve/veya konsorsiyum üyelerinin görevlerini tanımlayınız.

Bu bölümde projenizin desteklenmeye değer bulunmasının 
ardından yapmayı planladığınız çalışmaların tamamı (proje 
süresini dikkate alarak) sıralanmalıdır. Buradaki kronoloji 
kelimesinin anlamı yapılacak çalışmaların zamana göre 
sıralanmasıdır. Ayrıca söz konusu sıralamada ortakların 
ve/veya konsorsiyum üyelerinin rollerinden de 
bahsedilmelidir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Bir hareketlilik projesinin temel faaliyetleri özetle aşağıdaki gibi 
yazılabileceği gibi aylık olarak ta yazılabilir;

 Hareketlilik Öncesi Hazırlık Faaliyetleri; Uygulamaya yönelik 
düzenlemeler, katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, 
katılımcıların hazırlanması, yaygınlaştırma çalışmalarına başlanması,

 Hareketlilik Boyunca Yapılacak Faaliyetler; Yurt dışı organizasyonun 
tamamlanması, (konaklama, yerel ulaşım, yeme-içme), sosyal ve kültürel 
faaliyetler ile eğitim süreçlerinin kontrol edilmesi, katılımcıların izlenmesi,

 Hareketlilik Sonrası Yapılacak Faaliyetler; Bütün hareketlilik 
faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen yeterliliklerin resmi olarak 
tanınması, proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması, proje final 
raporunun yazılması, katılımcı anketlerinin tamamlanmasıdır.

Bunların yanı sıra çalışma programı ayrıntılı olarak (gün-gün) verilebilir. 



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili 
paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?

Proje öncesi, sırasında ve sonrasında iletişim kurulacak 
kişiler arasında projede yer alması planlanan katılımcılar, 
varsa refakatçiler, yurt dışı ve yurt içi kurumların 
temsilcileri, ortak okullardaki eğitmenler ve projenin 
diğer paydaşlar (diğer okullar ve kurumlar, katılımcıların 
aileleri, projede yer alamayan öğretmen veya öğrenciler, 
il-ilçe milli eğitim müdürlükleri vb. Paydaşlar ) yer 
almaktadır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve/veya konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili 
paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?

Soruda yer alan gerektiği durumda ifadesi projenizde 
yer alan faaliyetlere ve çalışma planınıza göre değişiklik 
gösterebilir. Her projenin kendine özgü faaliyetleri 
içerdiği göz önünde bulundurularak faaliyetlerin yönetim 
aşamasında özellikle olası sorunlarda ve risk yaratan 
durumlarda söz konusu paydaşlar ile nasıl iletişim 
kurulacağından bahsedilmelidir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Katılımcılar yerleştirme faaliyeti esnasında nasıl izlenecek? 
Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek?

Bir projede katılımcıların izlenmesini birkaç farklı 
yöntem ile sağlanabilmektedir ancak öncelikle izleme 
kavramı içerisinde nelerin yer alacağı bilinmelidir. Söz 
konusu kavram içinde; proje katılımcılarını mesleki, 
kişisel, dilsel ve sosyal yönden izlenmesi yer alabilir ve 
bütün bu izleme verileri değerlendirme aşamasında 
analiz edilerek projenizin başarı ölçütü belirlenebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Katılımcılar yerleştirme faaliyeti esnasında nasıl izlenecek? Çalışma 
programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek?

İzleme aşamasını kolaylaştırmak için projeye özgü 
izleme formları, katılımcı değerlendirme anketleri ve 
haftalık değerlendirme raporları hazırlanabilir. Söz 
konusu belgelerde projenin hareketlilik faaliyetlerinin 
pedagojik (çalışma programı) , dilsel( günlük ve mesleki 
dil) ve kültürel (kültürler arası etkileşim ve ikili 
diyaloglar) yönden değerlendirilmesini sağlayacak 
sorulara yer verebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Katılımcılar yerleştirme faaliyeti esnasında nasıl izlenecek? 
Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek?

Bunun yanı sıra izleme aşamasında projede yer alan 
katılımcılara, varsa refakatçilere ve ev sahibi kurumda 
gönüllü olarak izleme aşamasına dahil olmak isteyen her 
hangi bir yetkiliye görevler verilebilmektedir. Böylece 
katılımcılar objektif ve subjektif olarak çok yönlü bir 
izleme aşamasına dahil edilebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Ana Faaliyetler
Refakatçi talebiniz varsa, lütfen sebebini açıklayınız.
Projede yer alacak katılımcı gurubu 18 yaşın altında veya 
engelli bireylerden oluşuyor ise söz konusu bireylerin 
sorumluğunun üstlenebilmesi adına refakatçi talebinde 
bulunulabilir. Refakatçi sayısı belirlenirken staj/ gözlem 
yapılacak kurum sayısına ve engelli birey sayısına dikkat 
edilmelidir. Öte yandan bu bölümde, seçilecek refakatçilerin 
özelliklerinden ve nasıl seçileceğinden de bahsedilmelidir. 
Örnek olarak; ‘söz konusu bireyler okul öğretmenleri 
arasından, öğrencileri tanıyan, gözlem ve yönetim yapabilme 
yeteneğine sahip olan ve İngilizce bilen kişiler arasından 
seçilecektir’ şeklinde kriterler belirlenebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Proje Takibi
Ana faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçların neler olacağını açıklayınız.

Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler 
nelerdir?

Etki, yürütülen faaliyetlerin insanlar, 
uygulamalar, kurum/kuruluşlar ve sistemler 
üzerindeki beklenen sonuçlarıdır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
H. Proje Takibi
Ana faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçların neler olacağını açıklayınız.

Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler 
nelerdir?

Bu bölümde projenin katılımcılar, gönderen ve ev sahibi 
kuruluşlar ve hedef grup üzerindeki etkileri 
detaylandırılmalı, eğitim faaliyetleri ve katılımcıların 
ihtiyaçları arasındaki bağlantı açık bir biçimde 
anlatılmalıdır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler 
nelerdir?

Projenizin beklenen etkisi aynı zamanda 
öğrenme çıktıları bölümünde belirtilen çıktılar 
ile ilişkili olmalıdır. Çünkü bir projenin çıktıları 
hedefleri, hedefler de etkileri yaratan en 
önemli unsurlardır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Etki Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler nelerdir?

Örnek;

Projenin katılımcı kurum /kuruluşlar üzerinde beklenen etkisi; Avrupa 
Birliği projesi hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma yetisi kazanma, 
uluslararasılaşma, eğitim kalitesini Avrupa Standartlarına çıkarma, ikili 
diyalog geliştirme v.b Projenin katılımcılar üzerinde beklenen etkisi hem 
mesleki, hem kişisel hem de kültürel açıdan değerlendirilebilir. Bütün bu 
yetilerin proje sonrası dönemde katılımcılara getireceği olumlu dönütlerden, 
istihdam alanındaki gelişmelerden veya pedagojik gelişmelerden 
bahsedilebilir. Projenizin hedef guruplarını ise projede yer almayan diğer 
öğrenci ya da öğretmenler, yerel ve bölgesel düzeydeki diğer 
kurum/kuruluşlar, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri v.b kurumlar oluşturabilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Etki 
Projenin yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde beklenen etkisi nedir?

Yerel- bölgesel etki; projenin uygulanacağı il/iller ile 
çevre iller üzerinde beklenen etkisinden 
bahsedilmelidir. Söz konusu etkiyi aynı zamanda ilgili 
bölge/ bölgelerde bulunan kurum/kuruluşlar ve 
bireyler açısından da değerlendirmek gerekmektedir.

Burada özelden genele bir etki tablosu oluşturulabilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Proje sonuçlarını kurumunuz/konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili 
taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? 
Yaygınlaştırma faaliyetlerinizin hedef grupları kimler olacak?

Proje sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanımı, 
geliştirilmekte olan faaliyetlerin etkisini en yüksek 
seviyeye çıkarmak, yerel/ bölgesel/ ulusal ve uluslar arası 
alanda farklılık yaratmak ve proje çıktılarınızdan 
faydalanacak kişi ve kurum sayısını mümkün olabildiğince 
arttırabilmek adına çok önemlidir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Proje sonuçlarını kurumunuz/konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili 
taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? 
Yaygınlaştırma faaliyetlerinizin hedef grupları kimler olacak?

Erasmus+ Programı bakımından, proje başarılarını ve 
sonuçlarını geniş bir kitleye yaymaktır. Bu proje diğer 
kurum/kuruluşları etkileyecek ve projeyi yürüten 
kurum/kuruluşun vizyonunu arttırmaya katkıda bulunacaktır. 
Hem hibelendirme dönemi boyunca hem de sonrasında hangi 
sonuçların neden, nasıl, ne zaman ve kime yaygınlaştırılacağı 
anlatılmalıdır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını 
değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?

Projenin etki ve izleme bölümü değerlendirme 
bölümü ile yakından ilişkilidir ve içinde proje 
sonuçlarını barındırmaktadır. Bu nedenle amaçlara 
yönelik ilerlemenin izlenmesi ve başarının ölçülmesi 
için performans belirleyici bazı göstergeler 
kullanılabilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını 
değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?

Etkiyi ölçmek için anket, mülakat, gözlem ve değerlendirmeler de 

kullanılabilir. Özellikle izleme bölümünde kullanılabilecek izleme 

formları, anketler ve haftalık değerlendirme raporlarını bu 

aşamada analiz edebilir ve proje faaliyetleri değerlendirebilir.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını 
değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?

Katılımcıların alacakları Europass belgeleri ve katılım 

sertifikaları da mesleki, dilsel ve kültürel kazanımların 

somut olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Değerlendirme
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde 
ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?
Yaygınlaştırma verilerinden her biri projenizin başarı ölçütünü değerlendirmeye yarayacaktır;

• Kilit paydaşlar ile yapılan toplantıların sayısı,

• Tartışma ve bilgilendirme oturumlarına dâhil olan katılımcıların sayısı (çalıştaylar, seminerler, akran 
değerlendirmeleri); izleme tedbirleri,

• Medyada yer alma (uzmanlaşmış basın bültenlerinde makaleler, basın açıklamaları, röportajlar vb.),

• Sosyal medyada görünürlük,

• Kamuya açık etkinliklere katılım,

• Mevcut ağlar ve ulusötesi ortaklar ile bağlar; bilgi ve teknik uzmanlık (know-how) transferi,

• Bölgesel, ulusal seviyede, AB seviyesinde politika tedbirleri üzerindeki etki,

• Nihai kullanıcılardan, diğer paydaşlardan, akranlardan, politika yapıcılardan geri bildirimler.



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Başvuru Formunun Doldurulması
Proje Özeti
Proje bütün yönleriyle açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanarak özetlenmelidir. Proje 
özeti, herkese açık olacağından ve AB Komisyonu ve Ulusal Ajans dokümanlarında 
kullanılacağından önemli bir metin niteliğindedir ve gereksiz ifadelerden 
kaçınılmalıdır. Aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

• Projenin içeriği/geçmişi;

• Projenin amaçları;

• Katılımcı sayısı ve profili;

• Faaliyetlerin tanımı;

• Projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji;

• Öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile uzun vadedeki olası yararlar



Hakan YİĞİT

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KA1 Mesleki Eğitim Programı
Erasmus + Programı Amaçları
Erasmus+ Programının eğitim ve öğretim alanındaki özel amaçları şunlardır:

 Temel beceri ve yeterliklerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna ve toplumsal bağların güçlendirilmesine 
yapacakları katkıya özel bir önem vererek, özellikle öğrenme hareketliliğine daha fazla fırsat sunmak ve eğitim ve 
öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlik ve becerilerin seviyesini 
yükseltmek,

 Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve 
öğretim kurumları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek, 

 Özellikle politika alanında daha güçlü işbirliği, AB’nin şeffaflığının daha iyi kullanılması ve tanınma araçları ile iyi 
uygulamaların yaygınlaştırılması suretiyle, ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve 
öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme 
alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak, 

Avrupa yükseköğretim kurumlarına olan ilgiyi artırmak ve gelişme hedefleri de dâhil olmak üzere, Birliğin dış 
eylemlerini desteklemek suretiyle, özellikle mesleki eğitim ile yükseköğretim alanında Birlik ve Ortak Ülke 
kurumları arasında işbirliği aracılığıyla ve Program Ülkeleri ile Ortak Ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki 
hareketlilik ve işbirliğini ve Ortak Ülkelerde hedeflenen kapasite gelişimini teşvik ederek, eğitim ve öğretimin 
uluslararası boyutunu güçlendirmek, 

AB’nin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında 
iyileşme sağlamak. 
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Erasmus + Programı Amaçları
Erasmus+ Programının eğitim ve öğretim alanındaki özel amaçları şunlardır:

 Kişisel gelişimlerinin, toplumda saygılı ve aktif vatandaşlar olarak yer almalarının ve Avrupa işgücü piyasasında ve 
ötesinde istihdam edilebilirliklerinin iyileştirilmesi amacıyla, öğrenme çıktılarını (bilgi, beceriler ve yeterlikler) 
edinmeleri konularında öğrenicilerin desteklenmesi, 

 Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında yeniliği sağlamak ve kaliteyi artırmak amacıyla, eğitim, 
öğretim ve gençlik alanlarında çalışanların mesleki gelişiminin desteklenmesi, 

 Katılımcıların özellikle yabancı dil alanındaki yeterliliğinin güçlendirilmesi, 

 Katılımcıların diğer kültürler ve ülkeler ile ilgili farkındalığını ve anlayışını artırmak ve katılımcılara topluma aktif katılım, 
Avrupa vatandaşlığı ve kimlik anlayışını geliştirmeleri için uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı sunmak, 

 Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurumların, Avrupa içinde ve dışında bireylerin ihtiyaçlarına 
daha iyi cevap veren faaliyetler ve programlar sunabilmelerini teminen söz konusu kurumların kapasitelerini, 
çekiciliklerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek, 

 Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki öğretim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerjileri ve geçişleri güçlendirmek, 

 Yurtdışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak. 
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Erasmus + Programı Çıktıları
Öğrenciler, çıraklar için hareketlilik faaliyetlerinin aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir: 

 Daha iyi öğrenme performansı, 

 Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri, 

 Artırılmış girişim ve girişimcilik ruhu, 

 Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması, 

 Yabancı dil yeterliklerinin artırılması, 

 Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık, 

 Aktif toplumsal katılımın artırılması, 

 Avrupa projesine ve AB değerlerine karşı farkındalığın artırılması, 

 Yurtdışında geçirilen hareketlilik dönemi sonrasında, gelecekteki (örgün/yaygın) eğitim veya öğretimlerde 
yer almaya yönelik motivasyonun artırılması. 
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Erasmus + Programı Çıktıları
Eğitim, öğretim alanındaki personel, uzmanlar ile ilgili olarak hareketlilik faaliyetlerinin 
aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir: 
 Mesleki profilleri ile bağlantılı geliştirilmiş yeterlikler (öğretme, öğretim, gençlik çalışması vb.), 

 Ülkeler arasında eğitim, öğretim veya gençlik konusundaki uygulamaların, politikaların ve sistemlerin daha kapsamlı 

şekilde anlaşılması, 

 Eğitim kurumlarının modernizasyonu ve uluslararası açılımının getirdiği değişikliklerin yapılması için kapasite artırımı, 

 Örgün ve yaygın eğitim ve mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının artırılmasının öneminin kavranması, 

 Öğrenciler, stajyerler, çıraklar ve okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler ve gönüllülerin lehine yaptıkları 

çalışmaların kalitesinin artırılması, 

 Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin öneminin daha iyi anlaşılması, 

 Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin artırılması, 

 Öğrenicilere yönelik hareketlilik faaliyetlerine daha fazla destek ve teşvik verilmesi, 

 Mesleki gelişim ve kariyer gelişimi konusundaki fırsatların artırılması, 

 Yabancı dil yeterliklerinin geliştirilmesi, 

 Günlük çalışmalarında daha fazla motivasyon ve tatmin. 
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Desteklenen faaliyetlerin, katılımcı kurumlar üzerinde aşağıdaki çıktıları üretmesi beklenmektedir:

 AB seviyesinde/uluslararası seviyede faaliyet gösterme konusunda artırılmış kapasite: iyi yönetim 
becerileri ve uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesi, diğer ülke ortakları ile güçlendirilmiş işbirliği, AB 
seviyesinde/uluslararası seviyede projeler organize etmek amacıyla artırılmış finansal kaynak (AB fonları 
haricindeki) tahsisi, AB ve uluslararası seviyede projelerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde 
geliştirilmiş kalite, 

 Öğrenciler, stajyerler, çıraklar, gençler ve gönüllülerin ihtiyaçları ve beklentileri ile uyumlu daha çekici 
programlar sağlamak vb. suretiyle, katılımcı kurumların hedef kitlelerine yönelik yenilikçi ve geliştirilmiş 
işleyiş şekli, eğitim ve öğretim personeli açısından geliştirilmiş yeterlikler, yurtdışında geçirilen öğrenme 
dönemlerinde kazanılmış yeterliklerin tanınması ve doğrulanması ile ilgili iyileştirilmiş süreçler, yerel 
toplulukların yararına daha etkin faaliyetler, gençleri aktif olarak dâhil etmek ve/veya dezavantajlı gruplara 
vb. yönelik geliştirilmiş gençlik çalışması yöntemleri ve uygulamaları, 

 Kurum içerisinde işe bağlılığın yüksek olduğu daha modern, dinamik ve profesyonel bir ortam: iyi 
uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük faaliyetlere entegre etmeye hazır olma; farklı sosyal, eğitimsel 
alanlarda ve istihdam alanlarında aktif olan kurumlar ile sinerjilere açık olma; bireysel ihtiyaçlar ve 
kurumsal hedefler ile bağlantılı olarak personellerinin mesleki gelişimini stratejik açıdan planlama 
yapabilme ve mümkünse, dünyanın her yerinden başarılı üniversite öğrencileri ve akademik personel 
çekebilme. 
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EŞİTLİK ve İÇERME

Erasmus+ Programı, akranları ile karşılaştırıldığında imkânları kısıtlı ve dezavantajlı durumdaki katılımcılara erişimi 
kolaylaştırarak eşitlik ve içermeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu kişiler, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı 
ulusötesi faaliyetlere katılımlarını sınırlayan veya engelleyen bireysel zorluklar nedeniyle dezavantajlı durumdadır: 

 Engellilik hali (başka bir deyişle, özel ihtiyaçlara sahip kişiler): Zihinsel (düşünme, kavrama, öğrenme), fiziksel, duyusal 
veya diğer engelleri bulunan insanlar, 

 Eğitsel zorluklar: Öğrenme zorluğu çeken gençler, erken yaşta okuldan ayrılanlar, düşük vasıflı yetişkinler, okul 
performansı düşük gençler, 

 Ekonomik engeller: Yaşam standardı düşük olan, düşük gelirli, sosyal yardım sistemine bağımlı kişiler veya evsizler, uzun 
süre işsiz veya yoksul kalan gençler, borçlu veya maddi sıkıntıları olan kişiler, 

 Kültürel farklılıklar: Göçmenler veya sığınmacılar veya göçmen veya sığınmacı ailelerden gelen kişiler, milli veya etnik bir 
azınlığa mensup kişiler, dil adaptasyonu veya kültürel uyum sorunları olan kişiler, 

 Sağlık sorunları: Kronik sağlık sorunları, şiddetli hastalığı veya ağır psikiyatrik durumu olan kişiler, 

 Sosyal engeller: Cinsiyeti, etnik kökeni, dini, cinsel yönelimi, engellilik durumları vb. nedenlerden dolayı ayrımcılığa 
maruz kalan kişiler, sınırlı sosyal becerileri veya anti-sosyal veya riskli davranışları olan kişiler, güvensiz ortamdaki insanlar, 
(eski) suçlular, (eski) madde ve alkol bağımlıları, genç ve/veya bekâr ebeveynler, yetimler, 

 Coğrafi engeller: Uzak veya kırsal yerlerde yaşayan kişiler, küçük adalarda veya kenar bölgelerde yaşayan kişiler, kentsel 
sorunları olan bölgelerde yaşayan kişiler, daha az hizmet (sınırlı toplu taşıma, zayıf altyapı) verilen yerlerde yaşayan kişiler. 
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