DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSAL VE ULUSLARARASI
PROJE BİLGİLENDİRME
REHBERİ

2022-2023

TÜBİTAK
eTwinning
TEKNOFEST
ERASMUS+
EURODESK

DİYARBAKIR MEM ARGE
2022

İMTİYAZ SAHİBİ
DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADINA
Murat KÜÇÜKALİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

AR-GE BİRİMİ SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ
İlhan BEKLEN

GRAFİK & T ASARIM
Deniz TUNCER

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şehitlik Mah. M. Akif Ersoy Bulvarı No:3
Yenişehir/Diyarbakır
(0412) 322 21 00

https://diyarbakir.meb.gov.tr

İÇİNDEKİLER
PROJE BAŞVURU TARİHLERİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU
ULUSAL PROJELER
TÜBİTAK

6. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI
7. TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DESTEKLEME PROGRAMI
8. TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
9. TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
10. 2204 A-B LİSE-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI
11. 2204 C LİSE ÖĞRENCİLERİ KUTUP ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI
11. 2204 D LİSE ÖĞRENCİLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI
12. TÜBİTAK EĞİTİM OLİMPİYATLARI
13. TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ

eTwinning

14. eTwinning NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR, NEREDEN BAŞLARIM ?
15. ULUSAL KALİTE ETİKETİ
16. AVRUPA KALİTE ETİKETİ

TEKNOFEST

17. NEDİR - KİMLER KATILABİLİR - BAŞVURU AŞAMALARI
18. EĞİTİM KADEMESİNE GÖRE BAŞVURU YAPILABİLECEK YARIŞMALAR

ULUSLARARASI PROJELER
ERASMUS+
19.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

NEDİR - NEREDEN BAŞLARIM ?
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KA122 SCH - OKUL EĞİTİMİ KISA DÖNEMLİ ÖĞRENCİ ve PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
KA122 VET - MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ ve PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
KA122 ADU - YETİŞKİN EĞİTİMİ ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
KA220 SCH - OKUL EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
KA220 VET - MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
KA220 ADU - YETİŞKİN EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
KA210 SCH - OKUL EĞİTİMİNDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR
KA210 VET - MESLEKİ EĞİTİMDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR
KA210 ADU - YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR

EURODESK
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.

NEDİR ? HİZMETLERİ NELERDİR ? TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI
AVRUPA DAYANIŞMA BİRLİĞİ
ESC51 GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ
ESC30 DAYANIŞMA PROJELERI
ERASMUS GENÇLİK PROJELERİ
STAJ PROGRAMLARI
ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI

BAŞVURU TAKVİMİ
PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı
01 -28 Şubat 2022
https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

SORUMLU: Zeynep BODUR

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı
01 -28 Şubat 2022
https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

SORUMLU: Zeynep BODUR

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı
Açıklanmadı
https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

SORUMLU: Zeynep BODUR

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

TÜBİTAK 4007 Bilim Şnelikleri Destekleme Programı
01 -28 Şubat 2022
https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

SORUMLU: Zeynep BODUR

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

2204 A-B Lise-Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

2204 D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

eTwinning Proje Yazım Yönetim

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

eTwinning Kalite Etiketi Başvuru

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

eTwinning Okulu Başvuru

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

TEKNOFEST

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA122 SCH - Okul Eğitimi Kısa Dönemli Hareketlilikler

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA122 VET - Mesleki Eğitim Hareketlilikleri

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA122 ADU - Yetişkin Eğitimi Hareketlilikleri

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA220 SCH - Okul Eğitimi İş Birliği Ortaklıkları

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA220 VET - Mesleki Eğitim İş Birliği Ortaklıkları

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA220 ADU - Yetişkin Eğitimi İş Birliği Ortaklıkları

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA210 SCH - Okul Eğitimi Küçük Ölçekli Ortaklıklar

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA210 VET - Meslek Eğitimi Küçük Ölçekli Ortaklıklar

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

KA210 ADU- Yetişkin Eğitimi Küçük Ölçekli Ortaklıklar

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

GENÇLİK KATILIMI

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ ( KURUM PROJELERİ )

PROJE
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU ADRESİ

DAYANIŞMA PROJELERİ

2204 A 3 Ocak - 14 Şubat 2022 / 2204 B 10 Ocak - 18 Şubat 2022
https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
15 Aralık 2021 - 11 Mayıs 2022
https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
16 Aralık 2021 - 18 Mayıs 2022
https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
Bir kısıtlama bulunmuyor.
https://www.etwinning.net

10 Mayıs 2022
https://www.etwinning.net

Bu yıl başvuru alınmayacaktır.
https://www.etwinning.net
10 OCAK - 28 Şubat 2022 ( Son Tarih )
https://teknofest.org/tr/

23 Şubat 2022
Tıklayınız.

23 Şubat 2022
Tıklayınız.

23 Şubat 2022
Tıklayınız.

23 Mart - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Mart - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Mart - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.

23 Mart - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Mart - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Mart - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.

23 Şubat - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Şubat - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Şubat - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.
23 Şubat - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.

23 Şubat - 4 Ekim 2022
Tıklayınız.

SORUMLU: Esra NAZLI

SORUMLU: Esra NAZLI

SORUMLU: Esra NAZLI

SORUMLU: Tuğçe ÇAPIK

SORUMLU: Tuğçe ÇAPIK

SORUMLU: Tuğçe ÇAPIK

SORUMLU: Seda COŞKUN ELİKÜÇÜK

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Nilgün ARSLAN

SORUMLU: Yakup TOPRAK

SORUMLU: Yakup TOPRAK

SORUMLU: Yakup TOPRAK

SORUMLU: Yakup TOPRAK

SORUMLU: Yakup TOPRAK

SUNUŞ
Yarının güçlü Türkiye’si, bugünün nitelikli eğitimiyle gerçekleşecektir. Ülke olarak çağın gerisinde
kalmamak için sürekli çalışmaktayız. Ülkemizi bulunduğu yerden çok daha ileriye taşırken bunda
bir nebze de olsa pay sahibi olmak her yurttaşın
hayalidir. Bu doğrultuda eğitim neferlerinin,
etrafını aydınlatan bir ışık misali memleketimize
ve çevresindekilere faydalı olmak gibi çok önemli
bir görevi vardır.
Bu doğrultuda AR-GE Birimimiz, 2023 Eğitim
Vizyonu amaçları doğrultusunda en büyük
zenginliğimiz olan çocuklarımızın geleceğini
aydın-lık kılmak için yenilikçi projeler
geliştirmekte ve büyük bir istekle bu projeleri
uygulamak için canla başla çalışmaktadır.
AR-GE çalışmalarımız, bilimsel zeminde çok
yönlü alan araştırmaları yapılarak yürütülmekte ve bu çalışmaların sonuçlarına göre
Müdürlüğümüzün yol haritası belirlenmektedir.
Çocuklarımızın bilimsel düşünüşünü sağlayacak
ve yeteneklerini ortaya çıkartacak eğitim ortamları hazırlamaktayız. Bu doğrultuda AR-GE birimimiz “Boş durmuyoruz, boş bırakmıyoruz.” ilkesi
doğrultusunda bütün enerjisini çocuklarımız ve
öğretmenlerimiz için harcamaktadır.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türk Millî Eğitiminin
yakın ve uzak hedeflerini gözeterek insanî, ahlakî,
millî ve manevî yönleri güçlü; bilimi, üretmeyi
seven ve ülkesine bağlı nesiller yetiştirmek için
nitelikli çalışmalar sürdürmenin çabasındadır. ARGE ekibi olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek için

eğitim camiamızın tüm fertlerini paydaş kabul
etmekte, tüm kurum ve kuruluşlarla güç birliği
ve iş birliği içindeyiz. Eğitimin tüm olanaklarını
sefer-ber ederek ulaşamadığımız çocuğumuz,
ailemiz
ve
okulumuzun
kalmamasını
hedeflemekteyiz. Öğretmenimizin itibarını
koruyan ve artıran, öğrencilerimizi saygılı,
başarılı ve mutlu kılan, milletimizin birliğini,
ülkemizin bütünlüğünü sağlamlaştıran eğitim
anlayışını benimsemekteyiz. Bu anlayış içinde
gerçekleştirdiğimiz projelerimizin başarılı olması
ve örnek gösterilmesi çalışma azmimizi
artırmaktadır.
Öğretmenlerimizin
meslekî
yönden kendilerini yenilemeleri ve alanlarında
başarılı çalışmalar yapabilmeleri için de projeler
yürütmekteyiz. Diğer taraftan çocuklarımızın
kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat tanıyan
uygulamaları
sürekli
desteklemekteyiz.
Bilinmelidir ki geleceği imar edecek de imha
edecek de elimizdeki genç nesildir. Bu bilinçle ve
2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin çizdiği yolda tüm
eğitim çalışanlarımız ve AR-GE ekibimizce
geleceğin güçlü Türkiye’si için çalışmaya devam
edeceğiz. Projelerimizi hayata geçirmede bizleri
her zaman destekleyen Valimiz Sayın Münir
KARALOĞLU’na başta olmak üzere tüm yönetici
ve öğretmenlerimize, iş birliği içinde olduğumuz
kurumlarımıza ve gece gündüz
birlikte çalıştığımız AR-GE eki-bimize teşekkür
ediyorum.

Murat KÜÇÜKALİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

PROJE BİLGİLENDİRME REHBERİ

BAŞVURU YAPILABİLECEK ULUSAL PROJELER
TÜBİTAK
GENEL BAŞVURU ADRESLERİ
Proje yürütücüsünün Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) kaydının olması gerekir. ARBİS kaydı
bulunmayanlar https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm adresinden kayıt olmalıdır.

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile bu-

AMAÇ

luşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark
etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme
isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

BAŞVURU
ŞARTLARI

En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

DESTEK
ÜST LİMİTİ

120.000 TL ( KDV DAHİLDİR )
Proje yürütücüleri için Proje Teşvik Ücreti ( PTİ ) 6000 tldir.
Doğa Bilimleri

ÇAĞRI
ALANLARI

Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler
Proje yürütücüsü

E-İMZA
GEREKLİ
KİŞİLER
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Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
Uzman personel
Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
Diğer hak sahipleri

AYRINTILI
BİLGİ

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMARI DESTEKLEME PROGRAMI
4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, lisansüstü öğrenciler,

AMAÇ

üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan
kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri
çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım,
strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını
ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

BAŞVURU
ŞARTLARI
DESTEK
ÜST LİMİTİ

Doktora derecesine sahip olmak,
Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.
120.000 TL ( KDV DAHİLDİR )
Proje yürütücüleri için Proje Teşvik Ücreti ( PTİ ) 6000 tldir.
Doğa Bilimleri

ÇAĞRI
ALANLARI

Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler

E-İMZA
GEREKLİ
KİŞİLER

Proje yürütücüsü
Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
Uzman personel
Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
Diğer hak sahipleri

AYRINTILI
BİLGİ
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4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12. sınıf ilk ve
ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik
edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin ka-

AMAÇ

zandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki
her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve
tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması;
öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması
içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması
amaçlanmaktadır.
5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb.
KİMLER
BAŞVURABİLİR derslerden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri
Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli

devlet okulları
2000 TL ( Bilim Fuarı ) + 200 TL ( Her 1 Proje İçin )
Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra,

DESTEK
MİKTARI

proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır.
Sonuç raporunun kabulü halinde ise, proje yürütücülerine toplam destek miktarının %5’i kadar Proje Teşvik İkramiyesi ödenir.

AYRINTILI
BİLGİ
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DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin

AMAÇ

toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla
kavratılmasını amaçlamaktadır.

YÜRÜTÜCÜ
OLMA
ŞARTLARI
PROJE
KURUMU
OLMA
ŞARTLARI

DESTEK
ÜST LİMİT

Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak.
Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı
Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
4007 destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim
Merkezi adına başvuru yapılamaz.
MEB’e bağlı okullar, iş birliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya
katılımcı olarak yer alabilirler.
100.000 TL(KDV dâhil)’dir.
Proje yürütücüleri için Proje Teşvik Ücreti ( PTİ ) 6000 tldir.
Proje kapsamında aşağıda belirtilen en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği
yapılması zorunludur:

İŞBİRLİĞİ

Üniversiteler, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları,
Kütüphaneler, Bilim Merkezleri, Müzeler, Kamu/kurum kuruluşlarının il/ilçe
temsilcilikleri, Belediyeler, Valilikler, Kaymakamlıklar.

AYRINTILI
BİLGİ
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2204 A-B LİSE-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMASI PROGRAMI
Çağrının amacı, lise ve ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri te-

AMAÇ

mel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek,
çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı
sağlamaktır.
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise-ortaokul öğrencileri
katılabilir.
Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç
öğrenci tarafından hazırlanır.

BAŞVURU
ŞARTLARI

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Lise projelerinde danışman olması zorunlu değildir. Ortaokul öğrencilerinde
zorunludur.
Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.
Proje çalışması, TÜBİTAK resmi sayfasında yer alan adresinde bulunan şablon
kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir.

BAŞVURU
BİLGİLERİ

Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa
olmalıdır.
Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf,
anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir.

AYRINTILI
BİLGİ 2204-A

1 0 																	

AYRINTILI
BİLGİ 2204-B

DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2204 C LİSE ÖĞRENCİLERİ KUTUP ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMA PROGRAMI
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölge-

AMAÇ

lerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri
alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları
nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde
gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.

BAŞVURU
ŞARTLARI

Tüm kurallar 2204 A Lise Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışması ile aynı olmakla
beraber proje başvuru kategorileri Kutup ile alakalı özel başlıklar olmaktadır.
Ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerimiz final derecesi için yarışacaklar ve
ödülleri TEKNOFEST’te verilecektir.

2204 D LİSE ÖĞRENCİLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ YARIŞMA PROGRAMI
Lise öğrencilerinin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak, ülke-

AMAÇ

mizdeki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmasını teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini sağlamaktır.

BAŞVURU
ŞARTLARI

Tüm kurallar 2204 A Lise Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışması ile aynı olmakla
beraber proje başvuru kategorileri Kutup ile alakalı özel başlıklar olmaktadır.
Ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerimiz final derecesi için yarışacaklar ve
ödülleri TEKNOFEST’te verilecektir.

AYRINTILI
AYRINTILI
BİLGİ
BİLGİ
2204-C

AYRINTILI
BİLGİ 2204-D
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TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI
Liseye (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan
öğrencileri temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yön-

AMAÇ

lendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla
Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.

KİMLER
KATILABİLİR

Ortaokul 8. sınıflar bu sınava Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında katılabilmektedir.
Matematik ve Bilgisayar dallarında sınava katılmak isteyen ortaokul öğrencileri
için ayrıca Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.
Birinci aşama sınavları sonucunda belli bir düzeyde başarı gösteren öğrenciler
TÜBİTAK BİDEB tarafından Ankara’da yapılan ikinci aşama sınavlarına davet edilirler.
Ayrıca, birinci aşama sınavlarını takip eden yaz aylarında, bu öğrencileri ikinci
aşama sınavlarına eşit şartlarda hazırlamak amacıyla, alanlarında uzman akademisyenler tarafından eğitilecekleri Yaz Okulu Organizasyonu düzenlenir.

ÖDÜLLER

2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında İkinci Aşama sınavı sonucunda ulusal düzeyde derece alan öğrenciler ile uluslararası olimpiyatlara katılarak
derece alan öğrencilere değişen tutarlarda para ödülü verilir.

DİĞER
AVANTAJLAR

Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından
yararlanırlar.
Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan
lise öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak
üzere, aldıkları madalyaya göre ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.

TÜBİTAK 2205 - LİSANS BURSU
Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal/uluslararası

NEDİR

alanda derece alan öğrenciler, olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt
yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205 - Lisans Bursu'nu almaya hak kazanırlar.

TÜBİTAK 2248 - MENTÖRLÜK DESTEĞİ
NASIL

1 2 																	

Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen
2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen et-

AMAÇ

kinliklerdir. Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji,
mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının
deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak amaçlanmaktadır.

EV SAHİPLİĞİ
BAŞVURU
ŞARTLARI

Özel okul ve kurum/kuruluşlardan başvuru alınmaz.
Okul/kurumlar bir başvuru döneminde yalnızca bir (1) etkinliğe ev sahipliği
yapabilirler.
https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden başvuru yapılabilir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim öğretim
hizmeti veren devlet okulları ve bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM),

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ve genç ofisler,
KİMLER
BAŞVURABİLİR Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kültür merkezleri ile müze ve kütüphaneler,
TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim merkezleri
Deneyap Teknoloji Atölyeleri
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NEDİR ?
eTwinning Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş ve en az iki okul arasında olmak şartıyla bilgi
İletişim Teknolojilerin (BİT) kullanarak bu okulların birlikte çalışmalarını sağlayan işbirlikçi fırsatlar
sunan bir platformdur.

KİMLER KATILABİLİR ?
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki okulların tümü katılabilir.
(Öğrencilerin yaş aralığı 3-19) branş farketmeksizin her öğretmen eTwinning projeleri yürütebilir.
Ulusal ya da Uluslararası ortaklar ile projeler yürütülebilir.
Projeler Türkçe veya İngilizce planlanıp uygulanabilir.
En fazla 10 Türk ortakla kalite etiketine başvuracak projeler oluşturur.

NEREDEN BAŞLARIM ?
Şu anki resmi platform etwinning.net olup yeni platforma geçiş 1 Nisan 2022’de başlayacak ve
Temmuz ayı içerisinde tamamlanacaktır.
Eski platform (www.etwinning.net) Nisan-Temmuz 2022 tarihleri arasında açık kalacak fakat
platform üzerinde bütün işlevler aktif olmayacaktır. Bu süreçte eski platformda sadece aşağıdaki
alanlar açık kalacaktır.
Ana portal
eTwinning Live projeler sekmesi
Açık olan projelerin TwinSpace’leri
Kalite etiketine başvuru butonu
Temmuz ayından sonra eTwinning faaliyetiyle ilgili çalışmalar sadece yeni platform üzerinden
gerçekleştirilecektir.
Yeni platforma geçişte aksaklıklar yaşanabilmesi ihtimaline karşı 2022 yılı Kalite Etiketi Değerlendirme süreci eski platformun açık kalacağı süre içerisinde tamamlanacaktır.
Daha detaylı bilgi almak için eTwinning Resmi Sayfası ziyaret edilebilir.
eTwinning hakkında destek almak için Ulusal Destek Servisi’ne ulaşabilirsiniz.

1 4 																	
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ULUSAL KALİTE ETİKETİ
Ulusal Kalite Etiketi ve 2022 eTwinning Türkiye Özel Ödülleri için son başvuru

BAŞVURU
TARİHLERİ

tarihi 10.05.2022 Salı günü saat 23:59’dur.
Tüm Ulusal Kalite Etiketi sonuçlarının 2022 yılı Eylül ayından önce açıklanması
beklenmektedir.
Ulusal Kalite Etiketi değerlendirme sürecinde projeler açık olmalıdır.
eTwinning platformundaki değişiklikler sebebiyle 2022 değerlendirme sürecinde proje sonucuna itiraz alınmayacaktır.
Avrupa Komisyonu’nun kararıyla bir öğretmen en fazla 4 farklı projesi için
Ulusal Kalite Etiketi başvurusu yapabilecektir.
TwinSpace alanında sayfalar kısmı oluşturulmamış ya da boş olan projeler
doğrudan reddedilecektir.

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

Projeye bireysel olarak katkı sağlamamış (etkinlikler sayfalarda paylaşılmamış
ya da projede belirtilen etkinliklerin tamamını yapmamış) proje ortaklarının
başvuruları doğrudan reddedilecektir. Öğretmenlerin yaptıkları etkinlikleri
TwinSpace alaınında paylaşırken kendi adını, soyadını ve okul adını yazması
gerekmektedir.
2022 değerlendirme sürecinde eTwinning Live‘da oluşturulma tarihi 20202022 arasında olan projeler değerlendirilmeye alınacaktır. 2020 yılından önce
oluşturulan projelerin başvuruları doğrudan reddedilecektir.
Proje inceleme sürecinde öğretmenlerin branş bilgisi önem taşımaktadır. Bu
nedenle öğretmenlerin başvuru formunda “Description (Kısa Açıklama)” kısmına branş bilgilerini yazmaları gerekmektedir.
Projelerinizin, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilebilmesi için TwinSpace ziyaretçi kullanıcı adı ve şifresini başvurunuza yazmanız gerekmektedir.
Her proje 5 Kalite Etiketi kriterine göre değerlendirilecektir. Her kriter 5 puan-

PROJE
dır. Bir proje en fazla 25 puan alabilir. Projedeki kuruculara bu puana ek olarak (5
PUANLAMASI
kritere ek olarak) +5 puan verilecektir.
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AVRUPA KALİTE ETİKETİ
Avrupa Kalite Etiketi, Merkezi Destek Servisi (MDS) tarafından verilmektedir.
Avrupa Kalite Etiketi alabilmek için, proje sahiplerinin Ulusal Kalite Etiketine
sahip olması gerekmektedir.
Avrupa Kalite Etiketi sürecinde bir projeyi en az iki (2) ülkenin aday göstermesi

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

gerekmektedir.
Her Ulusal Destek Servisi, verilen Ulusal Kalite Etiketlerinin puanlarına göre,
puanı en yüksekten başlanarak üçte birini Avrupa Kalite Etiketine aday gösterebilir.
Avrupa Kalite Etiketi, yılda sadece bir defa verilmekte ve eTwinning Portalı
üzerinden duyurulmaktadır.
Avrupa eTwinning Ödülleri’ne başvuruda bulunmak için projenizin Avrupa
Kalite Etiketi almış olması gerekmektedir.
Değerlendirme kriterleri için Ulusal Kalite Etiketi Kriterleri sayfasını

Türkiye özel ödülleri için Türkiye Özel Ödülleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

1 6 																	
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NEDİR ?
TEKNOFEST, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında
düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

KİMLER KATILABİLİR ?
İlkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve
profesyoneller katılabilmektedir.
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında ön elemeyi geçen takımlara teknik eğitim ve malzeme
desteği, finale kalan takımlara ulaşım-konaklama desteği ve dereceye giren takımlara ise para
ödülü verilmektedir.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın web sayfasına girilerek “Yeni Hesap” butonu seçilerek, alanlar doldurularak üye olunması gerekmektedir.
Sayfanın sağ üst tarafında bulunan isminizin baş harfi ikonundan Takım
Bilgilerim sekmesine tıklayarak takım sayfasına gidilerek takım oluşturulabilir, takıma üye ekleme-çıkarma işlemleri yapılabilir, takım davetlerini ya da
içinde bulunulan takımlar görüntülenebilir. Takım Bilgileri sayfasına Anasayfada
yer alan 1. Adım| TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına Başvurmak için Takımını

BAŞVURU
AŞAMALARI

Kur!-TAKIM KUR butonuna tıklayarak da geçiş yapabilirsiniz.
Anasayfada yer alan

2.Adım|TEKNOFEST Teknoloji Yarışma Başvuruları

Başladı-BAŞVUR butonuna tıklayarak Yarışma Listeleri sayfasına geçiş yapılır.
başvuru yapmak istenilen yarışmaya tıklanarak o yarışmaya ait Şartname, Rapor
Şablonu, Sağlanan Olanaklar, Son Başvuru Tarihi verilerinin olduğu sayfaya geçiş
yapılır. Şartname incelenerek ilgili başvuru seviyesinin karşınında yer alan Başvur
butonu tıklanarak asıl başvuru ekranına geçiş yapılır.
Başvuru ekranında ilgili alanlar doldurularak başvurma işlemi tamamlanır.
Eğer takım kurulmamışsa bu ekrandan da Takım sayfasına geçiş yaparak takım
oluşturabilirsiniz.
Sayfanın sağ üst tarafında bulunan isminizin baş harfi ikonundan Başvurularım
sekmesine tıklayarak başvuru sürecini takip edebilirsiniz.
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TEKNOFEST - EĞİTİM KADEMESİNE GÖRE
BAŞVURU YAPILABİLECEK YARIŞMALAR
Yarışma Adı
Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışması
Roket Yarışması
Savaşan İHA Yarışması
İnsansız Hava Araçları Yarışması
Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması
Model Uydu Yarışması
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Sürü Robotlar Yarışması
Karma Sürü Simülasyon Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
Uçan Araba Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Akıllı Ulaşım Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Tarım Teknolojileri Yarışması
Tarımsal İKA Yarışması
Helikopter Tasarım Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
Turizm Teknolojileri Yarışması
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Proje Yarışması
Türkiye Drone Şampiyonası
World Drone Cup
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
Hack Karadeniz
Travel Hackatlon
Robotik Yarışmalar
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri
Hyperloop Geliştirme Yarışması
Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Proje Yarışması
Dikey İnişli Roket Yarışması
Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
ISIF

1 8 																	

İlkokul

Ortaokul

Lise

Lisans(üstü)

Mezun
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BAŞVURU YAPILABİLECEK ULUSALLARARASI PROJELER
ERASMUS+

NEDİR ?
Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa
Birliğinin hibe programıdır.
Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

NEREDEN BAŞLARIM ?
Kurumların Erasmus+ projelerine başvuru yapmak için, öncelikle Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine bireysel olarak kaydolmaları ve EU Login (eski adıyla ECAS) kullanıcı hesabı edinmeleri
gerekmektedir.
Yukarıdaki adresten hesap edindikten sonra her kurumun kendisine ait bir OID ( Organisation İdentification) yani kurum kimlik numarası edinmeleri gerekmektedir.

OID NASIL ALINIR ?
EU Loginden girişimizi tamamladıktan sonra https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
linkinden ORGANISATION > REGISTER MY ORGANISATION bölümünü tıklayın.
Burada önce EDIT kutucuğuna tıklıyoruz ve yan menüde Organisation data ( Kurum Bilgileri ) sekmesine tıkladıktan sonra kuruluşunuz hakkında yasal ad, işletme adı, yasal statü, dil, ülke vb. gibi gerekli
bilgileri girin.
Yan menüden ikinci bölümdeki Legal address (Yasal adres) bölümüne geçin ve istenen bilgileri girin.
Yan menüdeki Organisation Contact Person (Kuruluşla İrtibat Kişisi) bölümüne geçin ve istenen tüm
bilgileri girin.
Son olarak da Authorised Users (Yetkili Kullanıcılar) ekranında Adınız, Soyadınız ve Profesyonel
e-posta adresiniz satırlarına kişisel bilgilerinizin otomatikman doldurulmuş olduğunu göreceksiniz. Bu
bilgiler EU Login hesabınızdan aktarılmaktadır.
Tüm zorunlu alanlar doldurulduğunda yan menüdeki simgenin rengi yeşile döner.
Kayıt formuna tüm bilgiler girildikten sonra sol attaki Register my organisation (Kuruluşumu kaydet)
butonu aktif hale gelir. Girdiğiniz bilgileri göndermek ve kayıt işlemini tamamlamak için Register my
organisation ( Kurumumu Kaydet ) butonuna tıklayın.
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ERASMUS+ PROJELERİ BAŞVURU ALANLARI
Erasmus+ Projelerinde Müdürlüğümüze bağlı kurumlar Okul Eğitimi(SCH), Mesleki Eğitim(VET) ve
Yetişkin Eğitimi(ADU) olarak 3 farklı alanda başvuru yapabilirler.
Tüm başvurular Webgate Europe sitesi üzerinden alınmaktadır.

KA1 ( BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ )
Bu eylem altındaki projeler, öğrenicileri hedef alan tek ülkeye gerçekleştirilecek ulusötesi hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.

KA122 SCH
OKUL EĞİTİMİ KISA DÖNEMLİ ÖĞRENCİ ve PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
AMAÇ

Okul Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların okul eğitiminden sorumlu
personeline ve öğrencilerine yurt dışındaki Program Üyesi ülkelerde eğitim alma
fırsatı sunar.

HEDEF
KİTLESİ
FAALİYET
TÜRLERİ

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetinin hedef
kitlesi öğretmenler, okul eğitimi personeli ve okul öğrencileridir.
Personel hareketliliği: Kurs, iş başı gözlem, öğretmen görevlendirilmesi.
Öğrenci hareketliliği: Grup hareketliliği, uzun dönem hareketlilik, kısa dönem
hareketliliği.
Diğer : Uzman davet etme, öğretmene ev sahipliği yapma, hazırlık ziyaretleri.
Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar,
Örgün genel ortaöğretim kurumları, genel eğitim müfredatı içeren örgün mes-

KİMLER
leki ortaöğretim kurumları,
BAŞVURABİLİR

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Milli Eğitim Bakanlığının okul eğitimi alanındaki ilgili Genel Müdürlükleri

PROJE
SÜRESİ
DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

Proje süresi başvuru aşamasında seçilir ve 6 ay ile 18 ay arasında olabilir. Projenin tüm faaliyetleri, proje süresi içinde tamamlanmalıdır.
Okul ve kurumlar Okul Eğitimi alanında kısa dönemli hareketlilik projesine yılda
1 başvuru hakkına sahiptirler.
Bu projede azami 30 katılımcı yer alabilir.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Okul Eğitimi)
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA122 VET
MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ ve PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
AMAÇ
HEDEF
KİTLESİ

Bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenicilerine mesleki gelişim fırsatları sunulması
amaçlanır.
Bu faaliyetin hedef kitlesi temel mesleki eğitim (iVET) veya sürekli mesleki eğitim
(cVET)* programlarına devam eden öğreniciler (learner) ile mesleki eğitimden
sorumlu personeldir(öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevi olan personel).

FAALİYET
TÜRLERİ

Personel hareketliliği: kurs, iş başı gözlem, öğretmen görevlendirilmesi.
Öğrenci hareketliliği: beceri yarışmalarına katılım, kısa dönemli hareketlilik,
uzun dönemli hareketlilik. (erasmuspro)
Diğer: uzman davet etme, öğretmene ev sahipliği yapma, hazırlık ziyaretleri.
Temel mesleki eğitim (iVET) veya sürekli mesleki eğitim (cVET)* veren okul,
kurum ve kuruluşlar.

KİMLER
BAŞVURABİLİR

Mesleki eğitim alanında rolü olan yerel ve bölgesel kamu otoriteleri,
Koordinasyon kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar,
Mesleki eğitim öğrenicilerine beceri eğitimi veya staj imkânı sunan işletmeler
ile bu öğrenicileri eğiten veya bu öğrencilerle başka şekillerde çalışan şirketler ve
diğer kamu veya özel kuruluşlar.

PROJE
SÜRESİ

Proje süresi en az 6 ay en fazla 18 ay olmalıdır.
Başvurularda KA122- VET başvuru formu kullanılmalıdır.

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

Okul ve kurumlar yılda 1 başvuru hakkına sahiptirler.
Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve
özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Program Ülkelerinde Staj (Mesleki Eğitim)
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA122 ADU
ERASMUS+ YETİŞKİN EĞİTİMİ ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında yetişkin eğitiminden sorumlu olan

AMAÇ

personel ile bu kuruluşlarda eğitim alan yetişkin öğreniciler için yurt dışı hareketlilik fırsatları sunar. Bu projeler yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma,
sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir.

HEDEF
KİTLESİ

Ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında görevli yetişkin eğitiminden sorumlu personel ile yetişkin eğitimi kuruluşlarında eğitim alan özellikle düşük vasıflı
kişiler başta olmak üzere daha az fırsata sahip olan yetişkin öğrenicilerdir.
Personel hareketliliği: kurs, iş başı gözlem, öğretmen görevlendirilmesi.

FAALİYET
TÜRLERİ

Öğrenci hareketliliği: grup hareketliliği, uzun dönem hareketlilik, kısa dönem
hareketliliği.
Diğer faaliyetler: uzman davet etme, öğretmene ev sahipliği yapma, hazırlık
ziyaretleri.
Tüzel kişiliğe sahip yetişkin eğitimi alanında formal (örgün), non-formal (yaygın)

KİMLER
BAŞVURABİLİR

ve informal (serbest) eğitim veren kuruluşlar,
Yerel ve bölgesel kamu yetkilileri,
Koordinasyondan sorumlu kurum kuruluşlar
Yetişkin eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar

PROJE
SÜRESİ

Proje süresi en az 6 ay en fazla 18 ay olmalıdır.
Başvurularda KA122- ADU başvuru formu kullanılmalıdır.

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

Kurumlar yılda 1 başvuru hakkına sahiptirler.
Okul Eğitimi alanında kısa dönemli hareketlilik projesinde azami 30 katılımcı yer
alabilir.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA2 ( YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ )
Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ile , yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam
edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Çok ortaklı projeler olup ülkeler birbiri arasında karşılıklı
ziyaretler gerçekleştirir. KA2 alanı, yatay ( program rehberinin öncelikleri ) ve sektörel ( başvurulan alan
öncelikleri ) olmak üzere 2 öncelik türüne sahiptir ve 2 başvuru alanından oluşmaktadır bunlar :
Küçük Ölçekli Ortaklıklar (Small Scale Partnerships) KA210
İşbirliği Ortaklıkları (Cooperation Partnerships) KA220

KA220 SCH
OKUL EĞİTİMİ ALANINDAN İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
Alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği kapasite-

AMAÇ

lerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde
eğitim ve öğrenme kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

HEDEF
KİTLESİ

Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları faaliyetinin hedef kitlesi okul öğrencileri,
profesyoneller, eğitimciler, okul eğitimi alanında çalışanlardır.
Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren ve tüzel kişiliğe sahip
tüm kamu ya da özel kurum ya da kuruluşlar İşbirliği Ortaklıkları projelerine başvuru yapabilir ya da bir başvuruda ortak olarak yer alabilirler.

Program ülkesinde yerleşik tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum ve
KİMLER
BAŞVURABİLİR kuruluşlar başvuru yapabilir.
Başvuru, tüm ortak kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından yapılır.

PROJE
SÜRESİ
BÜTÇE
DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

Proje süresi, 12 ay ila 36 ay arasında olabilir.
UA başvuruları: 100.000-400.000 Euro arası
Merkezi: 120.000/250.000/400.000 Euro
En az 3 en farklı program ülkesinden 3 ortak bulunmalıdır. Üst sınır 10'dur.
Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve
özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA220 VET
MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
AMAÇ

Ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve
uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme
kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.
Temel veya sürekli mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler ve

HEDEF
KİTLESİ

mezunlar,
Mesleki eğitimden sorumlu personel ile mesleki eğitim alanında geliştirilecek
İşbirliği Ortaklık projelerinin sonuçlarından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanacak kişiler.

Program Ülkesinde yerleşik tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum ve
KİMLER
BAŞVURABİLİR kuruluşlar başvuru yapabilir.
Başvuru, tüm ortak kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından yapılır.

PROJE
SÜRESİ

Proje süresi, 12 ay ila 36 ay arasında olabilir.

BÜTÇE

UA başvuruları: 100.000-400.000 Euro arası
Merkezi: 120.000/250.000/400.000 Euro
En az 3 en farklı program ülkesinden 3 ortak bulunmalıdır. Üst sınır 10'dur.
Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendir-

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

me aşamasında elenebilecektir.
Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile projenin idari ve mali yönetiminin tamamını veya bir
kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü bağlayıcı düzenlemeden kaçınmaları
gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA220 ADU
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI
AMAÇ

Program Üyesi ülkelerin kurum/kuruluşları arasında işbirliği ve ortaklıklar kurulmasına imkân sağlanmaktadır.
Ortaklıkların projelerinde yer alan kurum/kuruluşların yetişkin eğitimi alanında
ortak bir ihtiyaç çerçevesinde bir araya gelmeleri ve yetişkin eğitimini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmeleri beklenir.

HEDEF
KİTLESİ

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları projelerinin hedef kitlesi yetişkin eğitimi
alanında çalışanlar, eğitimciler, profesyoneller ve yetişkin öğrenicilerdir.
Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve di-

KİMLER
ğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/
BAŞVURABİLİR
kuruluşlar başvuru yapabilir.

PROJE
SÜRESİ
BÜTÇE

Proje süresi 12 ila 36 ay arasında olabilir.
UA başvuruları: 100.000-400.000 Euro arası
Merkezi: 120.000/250.000/400.000 Euro
En az 3 en farklı program ülkesinden 3 ortak bulunmalıdır. Üst sınır 10'dur.
Yetişkin eğitimi alanına özgü öncelikler ise şunlardır:

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

Yetişkinler için yüksek kalitede öğrenme fırsatlarının mevcudiyetini
iyileştirmek, beceri geliştirme yolları oluşturma, erişilebilirliği ve yetişkin eğitiminin benimsenmesini sağlamak
Eğitimcilerin ve diğer yetişkin eğitimi personelinin yeterliliklerini geliştirmek, yetişkin eğitiminde kalite güvencesini artırmak,
İleriye dönük öğrenim merkezleri geliştirmek.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA210 SCH
OKUL EĞİTİMİNDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR
Okul eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ de-

AMAÇ

neyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına
kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından
yararlanma fırsatı sunar.

HEDEF
KİTLESİ

Proje alanının hedef kitlesi öğretmenler, okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, okul eğitimi alanında çalışanlardır.

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diKİMLER
BAŞVURABİLİR ğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/
kuruluşlar başvuru yapabilir.

PROJE
SÜRESİ
BÜTÇE

Proje süresi başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre seçilmelidir ve 6 ile 24 ay arasında olabilir.
30.000 ya da 60.000 £
En az 2 farklı program ülkesinden 2 ortak olmalıdır. Üst sınır yoktur.
Projeye yıl içinde iki dönem başvuru yapılabilir.
Ortaklık projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele,
dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

fazlasına hitap etmesi gerekmektedir
Okul eğitimi alanına özgü öncelikler ise şunlardır:
Dezavantajlarla, erken okul terki ile ve düşük temel becerilerle mücadele;
öğretmenlerin ve diğer eğitim profesyonellerinin desteklenmesi.
Dil öğrenimi ve öğretiminde yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.
STEM ve STEAM yaklaşımlarının güçlendirilmesi; erken çocukluk eğitimi ve
bakımı sistemlerinin kalitesinin artırılması.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA210 VET
MESLEKİ EĞİTİMDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR
AMAÇ

Mesleki Eğitim alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği
ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma, yenilikçi fikir, uygulama ve
yöntemleri paylaşma fırsatı bulacaktır.
Temel veya sürekli mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler ve

HEDEF
KİTLESİ

mezunlar,
Mesleki eğitimden sorumlu personel
Mesleki eğitim alanında geliştirilecek İşbirliği Ortaklık projelerinin sonuçlarından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanacak kişiler.

KİMLER
Program Ülkesinde yerleşik tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum ve
BAŞVURABİLİR kuruluşlar başvuru yapabilir.
PROJE
SÜRESİ
BÜTÇE

Proje süresi, başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek
faaliyetlere göre 6 ila 24 ay arasında seçilebilir.
30.000 ya da 60.000 £
En az 2 farklı program ülkesinden 2 ortak olmalıdır. Üst sınır yoktur.
Projeye yıl içinde iki dönem başvuru yapılabilir.
Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanıla-

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

rak doldurulmalıdır. İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için
proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.
Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile projenin idari ve mali yönetiminin tamamını veya bir
kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü bağlayıcı düzenlemeden kaçınmaları
gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Mesleki Eğitim Küçük Ölçekli Ortaklıklar
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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KA210 ADU
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORTAKLIKLAR
Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar, İşbirliği Ortaklıklarına

AMAÇ

kıyasla daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi basitleştirilmiş koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylık sağlamaktadır. Bu proje türünden
daha geniş yelpazedeki paydaşların yararlanması mümkündür. Küçük Ölçekli Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini
artırma, yenilikçi fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşma fırsatı bulacaktır.

HEDEF
KİTLESİ

Proje alanının hedef kitlesi yetişkin eğitimi alanında çalışanlar, eğitimciler, profesyoneller ve yetişkin öğrenicilerdir.
Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve di-

KİMLER
ğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/
BAŞVURABİLİR
kuruluşlar başvuru yapabilir.

PROJE
SÜRESİ
BÜTÇE

Proje süresi başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre seçilmelidir ve 6 ile 24 ay arasında olabilir.
30.000 ya da 60.000 £
En az 2 farklı program ülkesinden 2 ortak olmalıdır. Üst sınır yoktur.
Projeye yıl içinde iki dönem başvuru yapılabilir.
Ortaklık projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele,
dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKENLER

fazlasına hitap etmesi gerekmektedir
Yetişkin eğitimi alanına özgü öncelikler ise şunlardır:
Yetişkinler için yüksek kalitede öğrenme fırsatlarının mevcudiyetini
iyileştirmek, beceri geliştirme yolları oluşturmak,
İleriye dönük öğrenim merkezleri geliştirmek,
STEM ve STEAM yaklaşımlarının güçlendirilmesi;
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemlerinin kalitesinin artırılması.
Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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NEDİR ?
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır.
35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

HİZMETLER NELERDİR ?
Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),
Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI
Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.
Eurodesk Türkiye Birimi (eurodesktr@eurodesk.eu) ile doğrudan temas kurabileceğiniz gibi, size en
yakın temas noktası ile de yüz yüze görüşme imkânına sahipsiniz.
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AVRUPA DAYANIŞMA BİRLİĞİ PROGRAMI (European Solidarity Corps)
Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları,
çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. 17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma
Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veritabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden
doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ (ESC51)
AB programları tarafından gençlerin en sık kullandığı ve katılım sağladığı prog-

NEDİR ?

ramlardan biridir. 2020 yılına kadar gönüllülük projeleri Avrupa Gönüllü
Hizmeti (European Voluntary Service) programı altında yürütülmekteydi. AB
Komisyonu tarafından bu program Avrupa Dayanışma Teşkilatı (European
Solidarity Corps) adıyla genişletilmiş olarak devam etmektedir.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
PROJE
SÜRESİ

Programa 18 - 30 yaş arası herkes başvurabilir.
Gönüllülük projeleri, belirli bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 ya da 12
ay yurt dışında bulunmanıza imkan sağlamaktadır.
Temel düzeyde yabancı dil bilmeniz yeterli olacaktır. Katılımcıların yol, yemek,
konaklama ücretleri proje bütçesinden karşılanmaktadır.
Açık (gönüllü arayan) ESC projelerini Avrupa Gençlik Portalı'nı tarayarak bulabilirsiniz. Portalı incelediğiniz zaman çalışmak isteyebileceğiniz alanlara
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yoğunlaşan birçok proje ile karşılaşabilirsiniz. Kendiniz için uygun olan proje
döneminde ve konusunda gerçekleşecek olan projeleri bu filtreleme sistemi
sayesinde bulabilirsiniz.
Projelere başvurabilmek için öncelikle Avrupa Gençlik Portalınakayıt olmanız
gerekiyor.
Bir ESC Projesine başvurabilmek için CV ve Motivasyon Mektubuna ihtiyaç
duyacaksınız. Motivasyon mektubunu hazırlarken eğitim geçmişinizden, iş ve
gönüllülük deneyimlerinizden, ilgi alanlarınızdan, sizi projede gönüllü olmaya
teşvik eden sebeplerden bahsetmeniz size avantaj sağlayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Gençler ve Genç Çalışanlar için Gönüllülük
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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DAYANIŞMA PROJELERİ ( ESC 30 )
NEDİR ?

Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak
isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir.
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Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük
faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı,
ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın Fırsatlar Ulusal Dayanışma
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ERASMUS + GENÇLİK PROJELERİ
Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim,
öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe
sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için
imkânlar sunar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve
öğrenim görme imkânı tanır. Aynı zamanda, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma
yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.

KA 152-YOU GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ
NEDİR ?

Gençler tarafından en yaygın ve sık kullanılan proje uygulaması Gençlik Değişimleridir. Gençlik değişimi projeleri, çeşitli faaliyetlerden oluşan en fazla iki haftalık
faaliyetleri içeren kısa süreli hareketliliklerdir.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
PROJE
SÜRESİ

17 - 30 yaş arası tüm gençler bu projelere katılabilirler.
ESC'den farklı olarak bu projelere bireysel olarak başvuru yapamazsınız.
Tüzel bir kişilik proje yazabilir ya da projelere ortak olabilir.
Genellikle okullar, üniversiteler, dernekler, STK'lar, kamu kurumları, okul kulüpleri vb. kurumlar projelere dahil olabilirler. Siz de bu kurumların şemsiyesi altında
katılımcı olarak yer alabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için Gençler ve Genç Çalışanlar için Öğrenme Hareketliliği
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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STAJ PROGRAMLARI
NEDİR ?

Erasmus + programı staj hareketliliğinden faydalanabilmeniz için üniversite
öğrencisi olmanız ya da mezun olduktan sonraki 1 yıl içinde bu programa başvurmanız gerekmektedir.
2-12 ay arasındaki süre kapsamında gerçekleşmektedir.
Türkiye’deki kurallar Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörlüğü
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tarafından belirlenmektedir.
Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı’na girmesi ve bu
sınavdan başarılı olması zorunludur.
Erasmus+ staj hareketliliğine üniversiteniz aracı olmadan katılamazsınız.
Staj hareketliliği hususunda üniversitenizin Dış İlişkiler ofisiyle görüşmeniz gerekmektedir.
Staj Başvurularına Ulaşmak İçin
https://erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
http://internship.muni.cz/
http://www.workspaceeurope.sk/
https://eurasmus.com/en/europe-internships/
https://leonet.joeplus.org/en/offers/
http://www.european-funding-guide.eu/internship
https://eraspraual.wordpress.com/

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI
NEDİR ?
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Erasmus programı, eğer üniversite öğrencisi iseniz üniversitenizin yurt dışında
bağlantılı olduğu üniversitelerde eğitiminize devam etme fırsatı tanımaktadır.
Belirli bir not ortalaması ve yabancı dil bilgisine sahip olmanız gerekmektedir.
Bu konu ile detaylı bilgileri üniversitenizin AB Ofisi ya da Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden alabilirsiniz.

