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GİRİŞ

2007-2013 döneminde ülkemizde Avrupa 
Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı 
koordinasyonunda yürütülen AB eğitim ve 
gençlik programları önümüzdeki yedi yıllık 
dönem için yeniden yapılandırılmaktadır. 
Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’nun 
eğitim, öğretim, gençlik ve spor için 
önerdiği yeni program Erasmus+ olarak 
adlandırılacaktır. Erasmus+ Programı; 
eğitim, öğretim ve gençlik alanında iş 
dünyası ve sosyal paydaşlar ile iletişim 
kanallarının geliştirilerek işbirlikleri 
oluşturulmasına öncelik vermekte ve bu 
konuda çok önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Bu çerçevede iş dünyasına sunulan 
fırsatlardan biri de Sektörel Beceri 
Ortaklıklarıdır. Bu Ortaklıklar, temel ve 

ileri mesleki eğitim sistemlerinin; belli bir 
ekonomik sektörde işgücü piyasasının 
duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve 
bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili 
yeni beceri taleplerine cevap verebilirliğini 
artırmayı hedefleyen uluslararası 
projelerdir. 

Sektörel Beceri Ortaklığının diğer önemli 
amaçları şunlardır:
• Mesleki eğitimin piyasadaki 

beceri ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
verebilmesi için eğitimi işgücü 
piyasasına daha yakın hale getirmek, 

• Ekonomik sektörlerin rekabet 
edebilirliğini artırmak,

• Mesleki eğitim programlarının kalitesini 
artırmak, 

• İlgili sektördeki mesleki eğitim 
sunumunda sistematik bir etki 
yaratmak,

• Mesleki eğitimde yenilikçi metotlar 
geliştirmek,

• Öğrenme çıktıları yaklaşımı ve kalite 
güvencesini uygulamaya koymak 
(ECVET, EQF, EQAVET)

Sektörel Beceri Ortaklıkları, mesleki 
eğitim veren kamu veya özel kuruluşlar, 
sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli 
bir sektörü temsil eden kamu veya 
özel teşekküller ile eğitim ve öğretim 
politikalarından sorumlu kamu veya özel 
kuruluşları bir araya getirerek; yukarıdaki 
amaçlara ulaşmak için şu faaliyetlere 
destek sağlayacaktır:



• Belli bir ekonomik sektördeki beceri 
ihtiyaçlarını ve buna mukabil mesleki 
eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak, 

• Ortak bir mesleki eğitim müfredatı 
oluşturmak ve/veya uygulamak

• Yeni müfredatı yaygınlaştırmak
• Söz konusu faaliyetler uygun 

kabul edilen aşağıdaki sektörlerde 
uygulanacaktır: 

• Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi 
Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini 
oluşturan sektörler,

• İleri İmalat, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, Eko-İnovasyon (çevre 
teknolojileri) gibi becer uyuşmazlıkları 
bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun 
mevcut politikalarıyla müdahale ettiği 
sektörler,

• Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler 

Sektörel Beceri Ortaklıklarının proje 
süresi 2 ila 3 yıl arasında değişmektedir. 
2 yıllık projeler için azami AB katkısı 
700.000 Avro, 3 yıllık projeler için azami 
AB katkısı ise 1.000.000 Avro’dur. Ayrıca 
başvuran kuruluş tarafından yüzde 25 
eşfinansman sağlanması gerekmektedir.   

Sektörel Beceri Ortaklıkları her yıl 
yapılacak teklif çağrıları ile duyurulacak 
olup, 2014 yılı başvuruları için son tarih 3 
Nisan 2014’tür (Türkiye saati ile öğle 13: 
00’e kadar). 

Sektörel Beceri Ortaklıkları Komisyon 
merkezli projeler olduğundan doğrudan 
Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel 
Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, 

Audio-visual and Culture Executive 
Agency) sunulacaktır (http://eacea.
ec.europa.eu). 

Sektörel Beceri Ortaklıkları ile ilgili 2012 
yılında pilot bir teklif çağrısı yapılmış 
olup, desteklenen projeler örnek teşkil 
etmesi açısından bu broşürde ilgililere 
sunulmaktadır. 

Bu vesile ile bu broşürün proje 
hazırlayacak kurumlarımız için faydalı 
olmasını temenni ediyor; eğitim 
sistemimizin kalitesini artırarak, çağın 
gerektirdiği donanımlara sahip iş gücünü 
yetiştirmek üzere iş dünyamızı ve sosyal 
tarafları bu projelere aktif bir şekilde 
katılmaya davet ediyoruz.

Türkiye Ulusal Ajansı



Turizm ve Yiyecek-İçecek Endüstrisi

Bu ortaklığın genel amacı, Avrupa’daki 
turizm ve yiyecek-içecek sanayisinde 
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi 
Transfer Sistemi (ECVET) kapsamında 
Avrupa Kalite Güvencesi Çerçevesinde 
(EOF) belirlenen 4. seviyeye denk gelen 
yenilikçi, karşılıklı tanınan ve şeffaf bir 
müfredat tasarlamak ve geliştirmektir.  

Proje 9 üye ülkeden olmak üzere 10 
ortak kurumla oluşturulmuştur. Söz 
konusu ortaklıkta turizm ve yiyecek-
içecek endüstrisinde deneyime sahip olan 
mesleki eğitim sağlayıcıları, eğitim ve 
öğretimde yer alan kurumlar ile sektörel 
uzmanlığı olan bir kuruluş yer almaktadır.   

Proje, Avrupa’daki turizm ve yiyecek-
içecek endüstrisindeki mesleki beceri 
ihtiyaçlarını, beceri eksikliklerini ve beceri 
uyumsuzluklarını değerlendirecektir. Proje 
kapsamında, ortak ülkelerdeki eğitim ve 

Koordinatör Kurum: Grwp Llandrillo-Menai 
Llandudno Road Rhos-on-Sea, LL28 4HZ Colwyn Bay, United Kingdom 
Web sayfası: www.glIm.acuk  ; www.llandnllo.ac.uk  
Temas Kişisi: Dr. Shyam PATIAR 
Telefon: + 44 (0) 1492 542 316
E-posta: s.patiar©gllm.ac.uk



Ortaklar: 
• Eurhodip, Association Internationale Sans But Lucratif – (Belçika) 
• Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu – (Hırvatistan) 
• Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Joensuu Palvelut – (Finlandiya) 
• Arbeit und Leben Hamburg e.V. – (Almanya) 
• Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége – (Macaristan) 
• Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni – (İtalya) 
• Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultadoria Empresarial e Fomento da 

Inovação S.A. – (Portekiz) 
• Mersin Universitesi, Turizm Uygulama ve Araştirma Merkezi – (Türkiye) 
• British Institute of Innkeepers Awarding Body – (İngiltere)

AB Katkısı: 399.750 Avro
Toplam Bütçe: 533.000 Avro
Proje Süresi: 24 Ay

öğretim kurumlarının sunduğu müfredat 
ve mesleki yeterlilikler analiz edilecek ve 
yeni bir müfredat ile mesleki yeterlilikler 
geliştirilerek iyi uygulama örnekleri 
tanımlanacaktır.  Ayrıca, proje de seçilmiş 
ortakların üretmiş olduğu yeterlilikler test 
edilerek, öğrencilerden ve öğreticilerden 
alınan geri bildirimler değerlendirilecektir. 

Projenin sonunda çıktılar ve sonuçlar 
kapsamında bir web sayfası dizayn 
edilerek, fotoğraflar, power point sunuları, 
videolar, online değerlendirme stratejileri 
ve yeni müfredat ile mesleki yeterliliklerin 
kapsamlı olarak yer verildiği öğrenme 
içeriklerinin bulunduğu metinleri içeren 
bir e-learning platformu kurulacaktır. 
Projede ayrıca, turizm ve yiyecek-içecek 
endüstrisindeki mesleki yeterlilikleri 
anlatan bir kitapçık ile bir DVD 
hazırlanacak ve bahsekonu projenin nihai 
çıktıları hakkında AB politika yapıcılarını 
ve ilgili tüm paydaşları bilgilendirecek bir 
strateji belgesi hazırlanacaktır. 



Koordinatör Kurum: HANSE PARLAMENT (H-P) 
Blankeneser Landstrasse 7, D-22587 Hamburg, Germany 
Web sayfası: www.hanse-parlament.eu 
Temas Kişisi: Ms Lucyna DODING 
Telefon: + 49 40 / 82 24 47 13 
E-posta: ldoeding@hanse-parlament.eu 

Enerji Tasarrufu ve Baltık Denizi Bölgesinde Sürdürülebilir Yapı

Projenin genel hedefi, enerji tasarrufu ve kaynak tasarrufu (inşaat faaliyetleri 
kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımı) alanlarında KOBİ’ler 
için gittikçe artan nitelikli personel açığı ile başedebilmektir. Proje, bu yolla rekabet 
edebilirliklerini artırmaları için KOBİ’lerin gelecekte  daha iyi yetişmiş personele 
olan ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacaktır. Bu kapsamda, proje orta öğretim 
seviyesindeki gençlerin mesleki yeterliliklerinin ve sektörde çalışan personelin mesleki 
becerilerinin geliştirilmesi,  yeni mezunlar için ek bir modül oluşturulması ve sektörde 
çalışan KOBİ’lerde yönetici pozisyonunda yer alacak personelin yetiştirilmesi üzerine 
çalışılacaktır. 



Bu hedef doğrultusunda, söz konusu 
ortaklık Baltık Denizi Bölgesinden 5 ülke 
katılımı ile 10 ortaktan oluşmaktadır. 
Ticaret ve sanayi açısından KOBİ’leri 
destekleyen Meslek Odaları ağı ve 
Baltık Denizi Bölgesinden KOBİ’ler için 
mesleki eğitim ve yeterlilikleri, yenilikçiliği, 
teknoloji transferini, AR-GE çalışmalarını 
destekleyen üniversiteler ağı ortaklar 
arasında yer almaktadır. Elde edilen 
çıktıların/sonuçların transferi için ortaklar 
geniş bir yelpazeden seçilmiştir. 

Proje çıktıları kapsamında üç eğitim 
paketi oluşturmayı hedeflenmektedir:
a. Daha iyi pratik becerilerle genç 

işsizlere yenilikçi profesyonel eğitim

b. KOBİ çalışanları için ileri düzeyde 
eğitim kursları

c. KOBİ girişimcileri (mezunlar) ya da 
yöneticiler için ikili çalışma kursu 
modülleri oluşturulması     

Ayrıca, Yenilenebilir Enerji konusunda özellikle rüzgar enerjisine odaklanmış bir 
modülün geliştirilmesi projenin içeriğine alınmıştır. Yukarıda bahsi geçen üç eğitim 
paketi on bir ülkede altmış eğitim sağlayıcısına transfer edilecek olup, konuyla ilgili 
bir de el kitabı basılacaktır. Üst düzey eğitim aktörleri ve politika yapıcılar ile birlikte 
üç çalıştay ve iki konferans organize edilecek olup,  ortaklığın yapacağı faaliyetler 
sonucunda ortaya çıkacak sonuçları ve tüm materyalleri içeren bir internet platformu 
oluşturulacaktır. Bahse konu bu ortaklığın sonuçlarını yaygınlaştırmak için bir iş modeli 
geliştirilmesi de öngörülmektedir.

Ortaklar:
• Baltic Sea Academy — (Almanya) 
• Berufsakademie Hamburg — (Almanya) 
• Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts – (Litvanya) 
• Public Institution Vilnius Builder Training Centre –  (Litvanya) 
• State Education Centre –   (Litvanya) 
• Satakunta University of Applied Sciences -   (Finlandiya) 
• Bialystok Foundation of Professional Training –  (Polonya)
• Handicraft and Small Business Chamber Lublin – Chamber (Polonya) 
• State Department of Education of The Voivodship Lubelskie – (Polanya)

AB Katkısı: 394.646 Avro
Toplam Bütçe: 526.195 Avro
Proje Süresi: 24 Ay



Otomotiv Sektöründe Eğitim Kalitesi ve Uzmanlık 

Bu ortaklık iş gücü piyasasındaki ihti-
yaçları net bir şekilde tanımlamak ve 
otomotiv sektöründe belirlenen mesleki 
beceri eksikliklerini gidermek üzere 
oluşturulmuştur. Otomotiv şirketleri 
araçlardaki kalite,  fonksiyonel güven-
lik ve emniyet açısından elektronik ve 
yazılım işlevselliğinin artan karmaşası 
ile baş edebilmek için büyük zorluklar 
yaşamaktadırlar. Projenin ana hedefi 

sürdürülebilir bir ortaklık yaratmaktır. 
Bu ortaklık kapsamında uygun beceri 
tanımlama kartları, öğrenme materyalleri, 
sertifikasyon kriteri, pilot eğitim ve mevcut 
müfredatı kapsayan belgelendirme, 
uzaktan öğrenim (beş dile çevrilecektir) 
gibi faaliyetler yer alacaktır. Ortaklar 
sanayinin doğruladığı detaylı ihtiyaç 
analizlerini düzenleyecek olup, çıkan 
sonuçlar ise mesleki eğitim modülleri-
nin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Söz 
konusu modüller pilot uygulamalara tabi 
olacak, test edilecek ve nihai olarak ilgili 

Koordinatör Kurum: Graz University of Technology 
Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz, AUSTRIA 
Web sayfası: www.iti.tugraz.at
Temas Kişisi: DI Dr.techn. Christian KREINER 
Telefon: +43 316 873 6408 
E-posta: christian.kreiner@tugraz.at

müfredata yerleştirilecektir. Hedef kitleye 
ulaşabilmek için sistematik bir yaklaşım, 
sertifikasyon ve akreditasyon unsur-
ları proje kapsamında kullanılacaktır. 
Proje Avrupa çapındaki mesleki eğitim 
sağlayıcılarına ve otomotiv şirketlerindeki 
karar alıcılara bire bir  temas yolu ile iyi 
tanımlanmış bir yaygınlaştırma stratejisi 
hedeflemektedir. 

Ortaklık, otomotiv sektörünü ve mesleki 
eğitimi içeren beş ülkeden yedi aktörü bi-
raraya getirmiştir. Proje, katılım sağlayan 
kurumların kapasitelerini ve sanayideki 



sektör imalatçılarını ve tedarikçi firmaların 
bağlantılarını baz almaktadır. Bu ortaklık 
sadece sanayiden gelen talebe cevap 
vermekle kalmayıp gelecekteki plan-
lamalar kapsamında sektör için gereken 
yüksek nitelikli eğitilmiş ve esnek iş gücü 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak-
tadır. 

Proje aşağıdaki sonuçları ve çıktıları 
sağlayacaktır:
• Beceri tanımlama kartları
• 5 ayrı dilde uzaktan öğrenim matery-

alleri
• Sertifikalandırılmış mesleki eğitim mü-

fredatının yayılması ve sürdürülebilir 
yaratıcılık 

• Sınav soruları ve eğitici ile stajyerler 
için belgelendirilmiş kriterler 

• Online beceriler ve öğrenme portalı
• Kalite geri bildirimi ile pilot eğitimler
• Graz Teknik Üniversitesi ve Otomo-

tiv Akademileri kurumları içerisinde 
eğitimler düzenlemek

Ortaklar:
• ISCN LTD-  (İrlanda) 
• Symbol BV-  (Hollanda) 
• European Manufacturing and Innovation Research Association EMIRAcle- (Belçika)
• Automotive Cluster OÖ-  (Avusturya) 
• Automotive Cluster Slovenia- (Slovenya) 
• ECQA – European Certification and Qualification Association- (Avusturya)

AB Katkısı: 360.369 Avro
Toplam Bütçe: 480.492 Avro
Proje Süresi: 24 Ay



Yaşlı Bakımı için Mesleki Eğitim ve Öğretimde 
Kredi Transfer Sistemi (ECVET)

Koordinatör Kurum: Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region 
02070 City of Espoo, FINLAND 
Web sayfası: www.omnia.fi   
Temas Kişisi: Ms Sirje HASSINEN 
Telefon: + 358/ 505943865 
E-posta: sirje.hassinen@omnia.fi 

Bu ortaklığın genel amacı, proje ortağı 
ülkeler çapında (mümkünse Avrupa 
çapında) çalışanların hareketliliğini ve 
niteliklerinin şeffaflığını geliştirerek yaşlı 
bakım sektöründe çalışanların yeter-
liliklerini geliştirmektir. Bu kapsamda, 
tüm paydaşların (öğrenciler, işçiler, 
işverenler) desteği ile öğrenme çıktıları 
yaklaşımına bağlı olarak yaşlı bakımı için 
mesleki yeterlilik listeleri dizayn edi-
lecektir.  Akabinde, hem mesleki eğitim 
organizasyonlarında hem de iş bulma 

kurumlarının vasıtasıyla yaşlı bakımın-
daki yeterlilik listelerinin tatbiki yeterlilik 
kurumları tarafından desteklenecektir.  

Bu amacı gerçekleştirmek için söz 
konusu uluslararası ortaklık; mesleki 
eğitim sağlayıcıları, eğitim ve yeterlilik 
paydaşları, kamu ve iş dünyası aktörleri 
ve meslek dernekleri arasında oluşturul-
muştur. 

Bahsekonu ortaklık, yaşlı bakımı çalışan-
larının imajını ve yaşlı bakımı sektöründe-
ki rekabet edebilirliği geliştirmek adına 



yaşlı bakımında uluslararası hareketlil-
iği ve çalışanların serbest dolaşımını 
desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Proje şu sonuçları ve çıktıları sağlaya-
caktır:
• Proje ortağı ülkelerdeki yaşlı bakımı 

sektörü kapsamındaki ihtiyaçlar hak-
kında bir araştırma raporu

• Proje ortağı ülkelerde yaşlı bakımı 
durumu hakkındaki veriler

• Yaşlı bakımı sektöründeki iyi uygu-
lamalar ve yenilikçilik

• Proje ortağı ülkelerde yaşlı bakımı sek-
töründeki öğrenim çıktılarının (müfre-
datın) karşılaştırılması

• Yaşlı bakımı için yeterlilik listeleri ile 
ilgili bir çalışma

• Yaşlı bakımı birimi; Mesleki Eğitim 
ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi 
(ECVET) eğitimi ve eğitim materyalleri 

• Proje için bir web sayfası ve yaygın-
laştırma dokümanları

• 6 adet uluslararası seminer

Ortaklar:
• Villa Tapiola –  (Finlandiya) 
• Klaipëdos vaistybine kolegija- (Litvanya) 
• Sihtasutus Kutsekoda — (İspanya) 
• Schuizentrum Neustadt — (Almanya) 
• Bremen DienstleistungsService GmbH —(Almanya) 
• Anniesland College of Further and Higher Education — (İngiltere) 
• Speha Fresia Societã Cooperativa — (İtalya)

AB Katkısı: 288.680 Avro
Toplam Bütçe: 384.907 Avro
Proje Süresi: 24 Ay



T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat - ANKARA

Tel   : +90 (312) 409 6000 Faks: +90 (312) 409 6009
bilgi@ua.gov.tr


