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Katılımcı Kuruluşlar (Participating Organisations) 
Bu bölümü tamamlamak için kuruluşunuzun kimlik numarasına (OID) ihtiyacınız olacaktır. 2019 yılından 
itibaren Organizasyon Kimliği (OID), Erasmus + Ulusal Ajanslar tarafından yönetilen eylemler için Katılımcı 
Kimlik Kodunun (PIC) yerini almıştır. Kuruluşunuz daha önce bir PIC numarasıyla Erasmus + 'a katıldıysa, ona 
otomatik olarak bir OID atanır.  

Başvuru Sahibi Kurum 

Kurum Kimliği (OID) Yasal İsim Ülke 

Ev sahibi ortak kuruluşlar, faaliyetlerinize katılanları ağırlayacak kuruluşlardır. Ev sahibi kuruluşunun ayrıntılarını 
düzenlemek için tablonun sağ tarafındaki seçenekler düğmesini kullanın. Bir Organizasyon Kimliği kullanabilir veya 
gerekli bilgileri manuel olarak doldurabilirsiniz 

Ev Sahibi Kurumlar 

OID ile Ev Sahibi Kurum Ekleyiniz. OID’SİZ Ev Sahibi Kurum Ekleyiniz. 
Destekleyici Kurumlar 

ile çalışmayı 
planlıyorsanız onay 

kutusunu 
işaretleyiniz.  



Başvuru sahibi kurum OID numarasını girdiğinde aşağıdaki bilgiler otomatik olarak 
yüklenecektir. Aynı Durum Ev sahibi kurum ve destekleyici kurumlar için de geçerlidir.                

Aksi takdirde bilgileri girmeniz istenecektir. 

 

Yasal İsim 

Bölge 

Web Sitesi 

Ülke 

Şehir 



Kuruluşunuzla iletişim kurmanın her zaman mümkün olduğundan emin 
olmak için en az iki farklı kişi belirlemeniz gerekir. 

Proje için birincil irtibat kişisi olarak bir kişi seçmeniz gerekiyor. Bu rol için 
birden fazla kişi seçemezsiniz. 

Çevrimiçi dil desteği için özel irtibat kişisi olarak bir kişi seçmeniz gerekir. Bu 
rol için birden fazla kişi seçemezsiniz. 

Kuruluşun yasal temsilcisini eklemeniz gerekir 

Legal 
Representative 

Primary 
Contact Person  

Contact person 
for online 
language 
support 



Özgeçmiş (Background) 

 
 
 
 
 
 
 

 Bu bölümde şu soruyu cevaplamalısınız:                      
Kurum olarak kimsiniz? 

 
Tüm kurum yapısını açıkça tanımlamanız 

 ve bu uygulamanın kapsadığı  
hangi alanda çalıştığını 

 (Yetişkin eğitimi, mesleki eğitim         
  ve öğretim veya okul eğitimi)  

açıklamanız gerekmektedir. 
 
 



Kurum Türü 

Okul Öncesi 
İlkokul 
Ortaokul/Lise 
Meslek Lisesi 

Kuruluşunuz bu uygulama ile ilgili herhangi bir resmi veya gayri resmi öğrenim programı sağlıyor mu?  



Kuruluşunuzun ana faaliyetleri nelerdir? Kuruluşunuz ne tür öğrenim programları sunuyor? Kuruluşunuz birden fazla eğitim programı 
sağlıyorsa, lütfen bu programlardan hangisinin bu uygulamanın alanına ait olduğunu belirtin. 

 Hangi öğrenci profilleri ve yaşları ile çalışıyorsunuz?  

 Kuruluşunuzun bu öğrenme programlarını uygulama konusunda kaç yıllık deneyimi var? ( Örn: 15 )  

Lütfen kurumunuzu kısaca tanıtınız. 



Öğrenci ve personel sayısı açısından kuruluşunuzun büyüklüğü nedir? Kuruluşunuz birden fazla eğitim ve öğretim 
alanında çalışıyorsa, lütfen bu uygulama alanına yalnızca öğrencileri ve personeli dahil edin. 
 
 

Öğretim kadrosu sayısı  

Öğrenci sayısı  

Öğretim dışı personel sayısı  

Geçmiş Katılım  

Listeyi oluşturabilmek için lütfen 'Başvuru sahibi kurum' bölümünü doldurunuz. 

 

Kuruluşunuzun önceki katılımının özetine herhangi bir yorum yapmak veya herhangi bir bilgi eklemek ister misiniz?  

Bu bölümde otomatik olarak Erasmus+ proje geçmişiniz yüklenir. 



Kuruluşunuzun şu anda karşı karşıya olduğu en önemli ihtiyaçlar ve zorluklar nelerdir? 
Kuruluşunuz, öğrencilerine fayda sağlayacak şekilde nasıl geliştirilebilir? Lütfen cevaplarınızı 
somut örneklerle açıklayınız.  

Ana Eylem 1 hareketlilik projesini uygulayarak kuruluşunuzun ulaşmak istediği 
hedefleri tanımlayın. Hedefleriniz somut, gerçekçi olmalı ve kuruluşunuz ve 
öğrencileri için gerçek bir fayda sağlamalıdır. 

Neye ulaşmayı hedefliyorsunuz? 

Bu hedef, önceki soruda tanımladığınız ihtiyaçlar                  
ve zorluklarla nasıl bağlantılı? 
 
 
Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl değerlendireceksiniz? 
Proje öncesi esnası ve sonrasında ne tür ölçme araçları 
kullanacağınızdan, gelişimi izleme ve değerlendirme için 
nasıl bir yol izleyeceğinizden bahsetmelisiniz. 
  
  
 



Projenizde hangi konular üzerinde çalışacaksınız? 



Bu bölümde; projenizde uygulamak istediğiniz faaliyet türlerini seçiniz  ve seçtiğiniz faaliyetlerin 
ayrıntılarını tamamlayınız, aşağıdaki tablodan adlarına tıklayarak her bir faaliyet türünü açınız. 



Size uygun aktivite türünü seçiniz. 



Bu bölümde, bu tür faaliyetlere dahil etmeyi planladığınız katılımcıların ve katılımcı gruplarının 
bir listesini oluşturmalısınız. Bu ayrıntılar, teklifinizin değerlendirilmesine ve gerekli bütçenin 

hesaplanmasına hizmet edecektir. 



Ev Sahibi Kurum Gidilecek Ülke Katılımcı Sayısı Süre 

Refakatçi Sayısı Refakatçilerin Kalacağı Süre Öğretim Dışı Personel 



Description bölümünde planlanan aktivite türü ile ilgili temel 
bilgiler istenir. 



Lütfen düzenlemeyi planladığınız faaliyetlerin içeriğini kısaca tanımlayınız.  

Planlanan faaliyetlerin beklenen sonuçlarını tanımlayınız. 
Planlanan faaliyetler ilgili katılımcılara ne gibi faydalar sağlayacak? Ne öğrenecekler? 



Planlanan faaliyetler hangi proje hedeflerine katkı sağlayacak?  

 Hedef 1  

  Katılımcılar için beklenen faydaların ve diğer sonuçların elde edilip edilmediğini nasıl değerlendireceksiniz?  

Planlanan faaliyetler için katılımcıları nasıl seçeceksiniz?   Seçim sürecini ve kullanmayı planladığınız kriterleri açıklayın.  

Katılımcıları seçmek için neden bu yöntemi seçtiniz?  



 

Kurumsal Destek (Organisational Support )  
  
Diğer maliyet kategorileri tarafından kapsanmayan hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı 

maliyetleri kapsar.  

Örneğin: Hazırlık (pedagojik, kültürlerarası vb.), hareketlilik sırasında katılımcılara rehberlik etme, izleme ve 

destek, harmanlanmış faaliyetlerdeki sanal bileşenler için gereken hizmetler, araçlar ve ekipman, öğrenme 

sonuçlarının tanınması, sonuçların paylaşılması ve  Avrupa Birliği finansmanının görünür kılınması. 

 

 Organizasyon desteği, hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar tarafından yapılan                                            

masrafları kapsar . 

 



Gidilecek Ülke 

Katılımcı Sayısı Refakatçi Sayısı Kurumsal Destek Taban Oran 

Kurumsal Destek 

Ev Sahibi Kurum 



Kurumsal Destek Hibe 



Bireysel destek, faaliyet sırasında katılımcılar ve refakatçiler için geçim 
masraflarını karşılar. (15. günden itibaren bireysel destek miktarı azalmaktadır.) 

Ev Sahibi Kurum Gidilecek Ülke Katılımcı Sayısı 

Süre 

Refakatçi Sayısı 

Refakatçinin Kalma Süresi Seyahat Süresi 

Refakatçiler İçin 
Bireysel Destek 

Hibesi 

Refakatçiler İçin 
Bireysel Destek 

Taban Oranı  

Katılımcılar İçin 
Bireysel Destek 

Hibesi  

Katılımcılar İçin 
Bireysel Destek 

Taban Oranı  

Toplam Bireysel 
Destek Hibesi 

10 gün (Kurs)  

2 gün 
Yeşil Seyahat  

 4 gün 



Seyahat hibesi, katılımcıların ve refakatçilerin faaliyet yerine  gidiş ve faaliyet 
yerinden  dönüş seyahat masraflarını kapsar. 

Ev Sahibi Kurum Gidilecek Ülke Katılımcı Sayısı Refakatçi Sayısı 

Yolculuk Mesafesi Pahalı Seyahatler İçin Olağanüstü Maliyetler Seyahat Birim Maliyeti 

Seyahat Hibesi 



Dil desteği, faaliyetleri sırasında çalışmak veya eğitim almak için kullanacakları dil bilgisini 
geliştirmesi gereken katılımcılara dil öğrenme materyalleri ve eğitim sağlama       

maliyetlerini kapsar. 

Ev Sahibi Kurum Gidilecek Ülke Katılımcı Sayısı 

Dil Dil Desteği Birim  Maliyeti Dil Desteği Hibesi 



Hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi ortağınıza bir hazırlık ziyareti 

düzenleyebilirsiniz. 

Hazırlık ziyaretleri açık bir gerekçeye sahip olmalı ve hareketlilik faaliyetlerinin 

kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet etmelidir. Örneğin, daha az 

fırsata sahip katılımcıların hareketliliğini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak kuruluşla 

çalışmaya başlamak veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri hazırlamak için hazırlık 

ziyaretleri düzenlenebilir.  

. 

Personel için kurs veya eğitim faaliyeti hazırlamak için                                                    

hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.   



Özel  İhtiyaç Desteği 

Ev Sahibi Kurum Gidilecek Ülke Hareketliliğe Katılan sayısı Özel İhtiyaç Desteği Alan Katılımcı Sayısı 

Kurum İçin Özel İhtiyaç Desteği  Katılımcılar İçin Özel İhtiyaç Desteği Giderlerin Tanımı 
 ve  

Gerekçeleri 



İstisnai Masraflar: Pahalı seyahat masraflarıdır. Kabul edilen istisnai masraflar için  ödenen tutarın 
maksimum% 80'i oranında karşılanabileceğini unutmayınız. 

Ev Sahibi Kurum Gidilecek Ülke Hareketliliğe Katılan sayısı Bu Maliyet Kalemiyle 
Desteklenen Katılımcı Sayısı 

Giderlerin Tanımı 
 ve  

Gerekçeleri 
Uygun Maliyetler İstenen Hibe 



Erasmus kalite standartları, Erasmus +  KA1 projeleri çağrısının bir parçasıdır.  

Hareketlilik faaliyetlerini uygulayan kuruluşlar,  Erasmus kalite standartlarına bağlı kalmalıdır. 



Hareketlilik faaliyetlerinizin Erasmus kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini nasıl sağlayacaksınız? 

Kuruluşunuz kalite standartları tarafından belirtilen temel prensiplere nasıl katkı sağlayacak? 

Faaliyet boyunca katılımcıların seçimi, hazırlıklar ve destek sağlamadan kimler  
sorumlu olacak? 

Kazanımların tanımlanması ve değerlendirilmesinden kimler sorumlu olacak?  

Hareketliliklerin iyi bir şekilde yönetilip yönetilmediğinin takibinden kimler sorumlu olacak? 

Uygulanan hareketlilik faaliyetlerinin sonuçlarını kuruluşunuzun düzenli çalışmasına entegre etmek için ne yapacaksınız? 



Uygulanan hareketlilik faaliyetlerinin sonuçlarını kuruluşunuzun düzenli çalışmasına entegre etmek için ne yapacaksınız?  

Bu bölüm, projenin etkisine ve gerçekleştirmeyi planladığınız yaygınlaştırma ve değerlendirme faaliyetlerine odaklanmaktadır. 

Kuruluşunuz, faaliyetlerinin sonuçlarını ve Program hakkındaki bilgileri paylaşmak için ne yapacak? 

Sonuçları kurumunuz içinde paylaşmak için 
(Proje tanıtım, bilgilendirme toplantıları, öğrenilen iyi uygulamaların paylaşımı, yeni yöntem ve tekniklerin sınıflarda uygulanması vb.)  

Sonuçları diğer kurumlar ve halkla paylaşmak için 
(eTwinning, Erasmus Sonuç platformu,  proje web sitesi sosyal medya hesapları vb) 

Avrupa Birliği Finansmanını alenen kabul etmek için neler yapacak? 
AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen projelerde mali kaynağın görünürlüğünün sağlanması önemli bir unsurdur.  
Bu kapsamda çalışmalarda ilgili Logolar  ve "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak 
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."  metni kullanılmalıdır. 



Başvuru formunun geri kalanında verdiğiniz bilgileri özetlemeniz beklenmektedir. 
Projenizin kabul edilmesi durumunda, sağladığınız özet Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajanslar tarafından kamuoyuna açıklanacaktır. 

 
 

Bu proje için neden başvurdunuz? 

Açıklamanın İngilizcesi yazılır. 

Projeyi uygulayarak neyi başarmak istiyorsunuz? 

Açıklamanın İngilizcesi yazılır. 

Açıklamanın İngilizcesi yazılır. 

Hangi faaliyetleri uygulayacaksınız? 



Açıklamanın İngilizcesi yazılır. 

Projenizin hangi sonuçlara sahip olmasını bekliyorsunuz?  







Bu bölüm, başvurunuzun gönderime hazır olup olmadığını  kontrol etmenize  
yardımcı olacaktır. 





Bu bölümde, bu başvuru formunun tüm gönderi detaylarını görebileceksiniz. 



 

     

 

 

 

 

  
  TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
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