
            
 

 
 

TRABZON 
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 ERASMUS AKREDİTASYON PROGRAMI 
SIKÇA SORULAN SORULAR 

 
 

No SORU -CEVAP 
1.  

 
SORU: Erasmus Akreditasyonu Nedir?  
 
CEVAP: Erasmus Akreditasyonu, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanlarında 
sınır ötesi değişim ve işbirliği yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus 
Akredite Kurumu olarak Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
finanse edilen Ana Eylem 1 fırsatlarına daha basitleştirilmiş erişim elde edecektir. İlgili alanda 
basitleştirilmiş yıllık finansman çağrılarına, akredite projeler sunacaktır. Bu projeler, Trabzon 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarımızın Trabzon Uluslararasılaşma Stratejik Planı 
hedef ve stratejilerine katkı sağlayacak hareketlilik başvuruları yapmalarına fırsat 
sağlamaktadır. 
 

2.  SORU: Akreditasyon kapsamında Hareketliliklere bireysel başvuru yapılabilir mi? 
 
CEVAP: Hayır. Tüm başvurular kurumsal olarak alınacaktır. Başvuru formundaki sorular 
okul/kurum    ihtiyaç ve hedefleri dikkate alınarak cevaplanmalıdır. 
 

3.  
 
 
 
 

SORU: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu konsorsiyum üyesi 
olmak için ne yapmalıyız? 
 
CEVAP: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu kapsamında Erasmus+ 
faaliyetlerinden yararlanmak İsteyen kurumlarımızın; Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan Erasmus+ Program Rehberi’ndeki usul / esaslara göre hazırlanan “Trabzon MEM 
Erasmus+ Akreditasyon Programı 2021 Çağrı Dönemi Başvuru Rehberi” ni esas alarak 
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü trabzonarge.meb.gov.tr/erasmus adresi üzerinden belirtilen 
tarihte konsorsiyum başvurularını online olarak yapmaları beklenmektedir. 
Trabzon il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda; 60 puan ve 
üzeri başarılı bulunan kurumlar arasından, Konsorsiyum üyesi olmak için sundukları 
başvurulardaki hedef ve ihtiyaçlarına göre personel ve/veya öğrenci hareketlilik fırsatlarından 
yararlanabilirler. 
 

4.  

 

SORU:  Trabzon Erasmus Akreditasyonu Konsorsiyum üye okul seçiminde hangi 
kurumlara öncelik tanınacaktır? 
 
CEVAP: Erasmus+ (2014 - 2020) programından yararlanmamış ya da daha az deneyime 
sahip kurumlara, değerlendirme aşamasında puan eşitliği durumunda öncelik verilecektir. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141


            
 

5.  SORU: TEP nedir?  
 
CEVAP:  TEP; Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Okul Eğitimi (SCH) ve Mesleki Eğitim 
(VET) hareketlilikleri için başvuruların alınması, değerlendirilmesi, yürütülmesi, izleme / 
değerlendirme,dokümantasyon ve raporlama işlemleri için kullanılacak olan Trabzon 
Erasmus Portalı’ nın kısaltmasıdır. Müdürlüğümüz AR-GE Birimi resmi web sitesi 
(https://trabzonarge.meb.gov.tr/) üzerinden Erasmus Portalı bölümünden 
ulaşılabilecektir. 
 

6.  SORU: Yeni dönem Erasmus+ Programında okullar kendi aralarında  ya da İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri çatısı altında konsorsiyum başvurusu yapabilirler mi? 
 
CEVAP: Hayır. Yeni dönemde okullar ve İlçe MEM konsorsiyum başvurusu yapamaz. 
 

7.  
 

 

 

SORU: Trabzon Erasmus Akreditasyon Konsorsiyum Üye Başvurumuzun takibini nasıl 
yapabiliriz? Sonuçları ne zaman açıklanır? 
 
CEVAP: Okul / Kurumların konsorsiyum katılımı başvuru talepleri Trabzon Erasmus Portalı 
(TEP)  üzerinden alındıktan sonra ve Ulusal Ajansın ilgili döneme ait hareketlilik başvuruları 
sonuçlarını açıklamasının ardından, desteklenmesi uygun bulunan katılımcı kurumlar, 
Müdürlüğümüz tarafından ilan edilir. 

8.  
 
 

SORU: Başvuru Şartnamesi Nedir?  
 
CEVAP: Başvuru Şartnamesi, TEP Sistemi üzerindeki başvuru alanından indirilerek Kurum 
Müdürü tarafından imzalanıp yine TEP Sistemi üzerinden başvuru formuna eklenmesi zorunlu 
belgedir. 

9.  SORU: Her kurum, kendisine uygun hareketlilik türlerinin her birine en fazla kaç 
başvuruda bulunabilir?  
 
CEVAP: Her bir hareketlilik türüne en fazla 1 adet başvuru yapılabilir. 

10.  
 

SORU: OID Nedır? OID Nasıl Alınır? 
CEVAP: Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek isteyen tüm kurumlarımızın; Avrupa Komisyonu 
Kurum Kayıt Portalına kayıt yaptırmak ve bir Organizasyon Kimlik numarası              
(“Organisation ID”) almak zorundadır. 
“Organisation ID” almak için izlenmesi gereken adımlar: 
1) Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine kayıt olunmalı ve bir EU Login hesabı 
oluşturulmalıdır:  
EU Login Web Sayfası (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi) 
2) Kurum Kayıt Portalına giriş yapılarak başvuru yapacak kurum adına “Organisation 
ID”alınmalıdır: Organisation Registration Portal: 
(https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation registration/screen/home) 
3) Kurum kaydını tamamladıktan sonra aynı Portal’a kurum adına onaylanmış tüzel kişilik 
formunun eklenmesi de zorunludur: 
Tüzel Kişilik Formu: 
(https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en) 
 

https://drive.google.com/file/d/1jeQ8lw8D9WohakTEVNf1u-5ESx5E5hHx/view?usp=sharing
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en


            
 

11.  SORU: Örnek Başvuru Formu nedir? 
 
CEVAP: Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Online Başvuru formunu doldurmadan önce soruları 
incelemek ve ön çalışma yapılabilmesi için soruların eklendiği belgedir. 
 

12.  SORU: Erasmus Akreditasyonu kapsamında Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 
konsorsiyum üyesi olarak başvurmakla Ulusal Ajans'a hareketlilik projesi yazmak 
arasında ne fark var? 

 CEVAP: Proje mantığı açısından herhangi bir fark yoktur. Kurumlar; Türkiye Ulusal Ajansı'na 
veya konsorsiyum üyesi olarak İl  Milli Eğitim Müdürlüğümüze  Akreditasyon Programı 
kapsamında personel ve öğrenci hareketlilikleri faaliyetlerine başvuru yapabilmektedirler. 
 

13.  SORU: Özel okullar Akreditasyon kapsamında konsorsiyum üyesi olmak için başvuru 
hakkında sahipler mi? 

CEVAP: Evet 
 

14.  SORU: Okul/kurum olarak tüm hareketlilik türlerine başvuru yapabilir miyiz?  

CEVAP: Trabzon Erasmus Portalı üzerinde Okul ve Mesleki Eğitimi Hareketlilikleri 
kategorisinde bulunan;  

1. Yapılandırılmış Kurslar,  

2. Öğretmen Görevlendirmesi, 

3. İş Başı Gözlem, 

4. Öğrenci Hareketliliği, 

5. Uzman/Öğretmen Davet Etme hareketlilik türlerini tercih edebilirsiniz. 
 

15.  SORU: Erasmus+ programından daha önce faydalanmamış kurumların önceliği var 
mıdır?  

CEVAP: Yeni Erasmus+ Dönemi Program önceliklerine göre Erasmus programından 
faydalanmamış kurumlar öncelikli olacaktır. Bu kurumlar değerlendirme aşamasında ek puanla 
değerlendirileceklerdir. Ancak daha önce kabul edilmiş projesi olan okullar, yapacakları 
başvuru sonrasında yüksek puan aldıkları taktirde hareketliliklere katılabileceklerdir. 
 

16.  SORU: eTwinning okulu olmak, eTwinning Avrupa-Ulusal Kalite etiketi sahibi olmak ya 
da eTwinning projesi yapmış olmak Müdürlüğümüz Akreditasyonu kapsamında 
konsorsiyum ortak kurum başvurularında olumlu bir etki sağlayacak mıdır? 

CEVAP: Evet 

 
17.  SORU: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yabancı dil hazırlığı konusunda bir desteği 

olacak mı? Konsorsiyum üyesi olarak seçilen kurumlarda proje faaliyetine katılacak 
idareci veya öğretmenlere yabancı dil eğitimi sağlanacak mı?  

CEVAP: Evet. Trabzon Üniversitesi ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 



            
 

protokol ile 'Trabzon Erasmus Akreditasyon Yabancı Dil ve Kültür Programı" projesinde  
konsorsiyum üyesi kurumlarımızdaki katılımcı öğretmen ve öğrencilerimizin yurtdışı 
faaliyetlerine katılmadan önce yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi ve yurtdışı 
faaliyetlerinden en verimli şekilde faydalanabilmeleri sağlanacaktır. Trabzon Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görev yapan akademisyenler tarafından verilecek olan bu 
eğitimlerde katılımcılarımıza yabancı dil ve kültürlerarası iletişim becerileri konularında 
eğitimler verilecektir. 
 

18.  SORU: Akreditasyona Okul / Kurumlar sadece bir dönem mi başvuru yapabiliyor? 

CEVAP: Hayır. Trabzon İl MEM Erasmus Akreditasyonu 2021-2027 yılları arasını kapsayan 7 
yıllık bir süreçtir. Bu süreç boyunca okul/kurumlarımız her başvuru döneminde konsorsiyum 
üyesi olmak için başvuru yapabilirler. 
 

19.  SORU: Devam eden projelerimiz olduğu halde yeni projelere başvurabilir miyiz? 

CEVAP: Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal 
kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini 
analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir. 
 

20.  Soru: Okul eğitimi hareketlilik projeleri kapsamında öğretmenler ve öğrenciler ayrı ayrı 
hareketlilik gerçekleştirebiliyor mu? 

CEVAP:  Evet. Yeni dönemde Okul Eğitimi hareketlilik projelerinde öğretmenlerin yanı sıra 
öğrencilerin de öğrenme hareketlilikleri desteklenmektedir. Öğrencilerin kısa ve uzun dönemli 
öğrenme hareketlilikleri için fırsatlar mevcut olduğu gibi daha önce KA229 projeleri altında yer 
alan ve öğretmenlerin refakat ettiği öğrenci gruplarının değişimi faaliyeti de artık KA122 
altında gerçekleştirilecektir. 

 


