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1. Giriş 
 
Erasmus Akreditasyonları Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde 

önerilen Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı'nın hazırlanması 

esnasında başlatılmıştır. (Bundan böyle ‘Program’ olarak anılacaktır.)1 
 

2. Açıklama 
 
Erasmus akreditasyonu, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim (VET) ve okul eğitiminde sınır ötesi 

değişim ve işbirliğine açılmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus 

akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibinin kurum/kuruluşunu geliştirmek için üstün bir 

çabanın parçası olan yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak adına bir plan 

hazırladığını teyit etmektedir. Erasmus Planı adı verilen bu plan, Erasmus akreditasyon 

başvurusunun önemli bir parçasıdır. 
 
Başvuru sahipleri, bu Kuralların 6. bölümünde açıklandığı üzere, kurum/kuruluşları için 

bireysel bir Erasmus akreditasyonu veya hareketlilik konsorsiyumu koordinatörleri 

için Erasmus akreditasyonuna başvurabilir. Erasmus+ Programındaki (2014-2020) önceki 

deneyimler, başvuru için zorunlu değildir. 
 
Ayrıca, şu anda geçerli bir Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi 

sahibi kurum/kuruluşlar, bu Çağrıya başvurarak akreditasyonlarını gelecekteki programa 

aktarabilirler. Bu kurum/kuruluşlar, kuralların 9. bölümünde açıklanan kriterler çerçevesinde 

özel bir kolaylaştırılmış prosedür için başvuru yapabilir. Diğer tüm başvuru sahipleri, bölüm 4-

8'de açıklanan standart başvuru prosedürüne tabi tutulacaktır. 

 

Bu Çağrının bir parçası olarak, mevcut Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi 

sahiplerine geçmiş çalışmalarını ve kaliteye olan bağlılıklarını tanımak için bir mükemmellik 

belgesi verilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 12'ye bakınız. 

 

Akredite Erasmus kurum/kuruluşları, bu Kuralların 14. bölümünde açıklandığı üzere, (2021- 

2027) programı kapsamında Ana Eylem 1 hibe fırsatlarına kolaylaştırılmış erişim hakkı 

kazanacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Avrupa Komisyonu tarafından 30 Mayıs 2018'de (bundan sonra Program olarak anılacaktır) önerilen 2021-2027 AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve 
Spor Programı henüz Avrupa yasa koyucuları tarafından kabul edilmemiştir. Ancak, bu akreditasyon çağrısı, yasal dayanağı Avrupa yasa koyucuları 
tarafından kabul edilir edilmez, Birlik hibelerinin potansiyel yararlanıcılarınca kullanılmasını kolaylaştırmak için yayınlanmaktadır. 
Bu akreditasyon Çağrısı Avrupa Komisyonu'nu yasal olarak bağlamaz. Avrupa yasa koyucuları tarafından yasal alt yapıda önemli bir değişiklik 
yapılması halinde, bu Çağrı değiştirilebilir veya iptal edilebilir, farklı içerik ve uygun son başvuru tarihleri için başka akreditasyon çağrıları 
başlatılabilir.  
Daha genel olarak, bu akreditasyon Çağrısından kaynaklı herhangi bir eylemin uygulaması Komisyon'un kontrolü dışında olan aşağıdaki koşullara 
tabidir: 
- Programı oluşturan yasal dayanağın nihai metninin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmesi, 
- Program komitesine havale edilmesinden sonra, 2021 ve müteakip yıllık çalışma programlarının ve genel uygulama kılavuzlarının, seçim 
kriterlerinin ve prosedürlerinin kabul edilmesi, ve 
- 2021 ve müteakip Avrupa Birliği bütçelerinin bütçe otoritesi tarafından kabul edilmesi. 
- Önerilen 2021-2027 AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 165. ve 166. Maddeleri ile yetki 
ikamesi ilkesine dayanmaktadır. 
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3. Hedefler 
 
Bu eylem aşağıdaki hedefleri desteklemektedir: 
 

3.1 Her üç alanda: 
 
Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun; 

 İçerme ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile,  
 Avrupa'daki miras ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinerek, 

 Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilmesini destekleyerek 

 güçlendirilmesi.  

 

3.2 Yetişkin eğitimi alanında: 
 
Avrupa'da örgün, sargın ve yaygın yetişkin eğitiminin kalitesini; 

 • Personelinin profesyonelleştirilmesi ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının yüksek 
kaliteli öğrenme programları uygulama kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla sunulan 

yetişkin eğitiminin kalitesini artırılarak, 

   • Yetişkin eğitiminin her türünde öğretme ve öğrenme kalitesini artırarak ve genel 

olarak toplumun ihtiyaçları ile ilgili hale getirerek, 

 temel beceriler (okuryazarlık, sayısal, dijital beceriler) ve diğer yaşam becerileri dahil 

olmak üzere AB çerçevesi (2018) tarafından tanımlanan temel yeterlilikler için 

sunulan yetişkin eğitimini iyileştirerek 

artırmak. 
 
Avrupa Eğitim Alanının yaratılmasına;  

• Yetişkin eğitimi sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütme 

kapasitelerini geliştirirek, 

• Özellikle dezavantajlı öğrencilerle çalışan kuruluşların, küçük ölçekli yetişkin eğitimi 

sağlayıcılarının, Programa yeni katılanların ve topluluk temelli örgütlerin katılımını 

teşvik edip, her yaştan ve yetişkinlerin sosyo-ekonomik altyapısı olan yetişkinlerin 

katılımını artırarak,  
 katkıda bulunmak. 

 

3.3 Mesleki eğitim alanında: 
 
Avrupa'da temel ve sürekli mesleki eğitimin (IVET ve CVET) kalitesini aşağıdaki 

yollarla artırmak: 

 Anahtar yeterliliklerin ve çapraz becerilerin, özellikle dil öğrenimini güçlendirerek, 

 Mevcut ve gelecekteki işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işe özgü becerilerin 

geliştirilmesini destekleyerek, 

 İyi uygulamaları paylaşıp yeni ve yenilikçi pedagojik yöntem ve teknolojilerin 

kullanımını teşvik ederek ve VET'de öğretmenlerin, eğitmenlerin, mentörlerin ve diğer 

personelin mesleki gelişimini destekleyerek. 

 
Avrupa Eğitim Alanının yaratılmasına;  

• VET sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütme kapasitelerini ve 

uluslararasılaşma stratejilerini geliştirirken kaliteli ortaklıklar kurma yeteneklerini 
iyileştirerek, 

• Hareketliliği IVET ve CVET'teki herhangi bir öğrenci için gerçekçi hale getirmek ve 

VET öğrencilerinin ortalama hareketlilik süresini uzatarak kalite ve etkisini artırarak, 
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• Yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinin öğrenme çıktılarının kalitesini, şeffaflığını ve 

tanınmasını özellikle de bu amaçla Avrupa araç ve gereçlerinin kullanımını teşvik 

ederek  

katkıda bulunmak. 

 

 

3.4 Okul eğitimi alanında: 
 

Okul eğitiminde öğretme ve öğrenme kalitesini aşağıdaki yollarla artırmak: 

• Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer okul personelinin mesleki gelişimini 

destekleyerek, 

• Yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik ederek 

• Okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirerek, 

• Öğretim ve okul gelişiminde iyi uygulamaların paylaşılmasını ve aktarılmasını 

destekleyerek. 

 
Avrupa Eğitim Alanının yaratılmasına aşağıdaki yöntemlerle katkıda bulunmak: 

• Okulların sınır ötesi değişim ve işbirliğine girme kapasitelerini artırıp, yüksek 

kalitede hareketlilik projeleri yürüterek, 

• Öğrenme hareketliliğini okul eğitimindeki herhangi bir öğrenci için gerçekçi bir 

olasılık haline getirerek, 

• Yurt dışındaki hareketlilik dönemlerinde öğrenci ve personelin öğrenme çıktılarının 

tanınmasını teşvik ederek. 
 

4. Nasıl başvuru yapılır? 
 
 
Başvuru formu 

Başvurular resmi elektronik başvuru formu kullanılarak yapılmalıdır: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home 

 

Nereye başvuru 
yapılmalıdır? 

 

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına 
yapılmalıdır. 

 
 
 
 
 

 
Organizasyon 

kaydı 

 
Başvuru sahiplerinin bu Çağrıya başvurabilmeleri için bir Organizasyon Kimliğine 
(OID) sahip olmaları gerekir. Erasmus+ Programına (2014-2020) daha önce 
katılmış olan başvuru sahiplerinin mevcut OID'lerini kullanmaları ve tekrar kayıt 

yapmamaları gerekmektedir. 
 
Daha önce bir PIC numarası (Katılımcı Kimlik Kodu) almış olan başvuru sahipleri 

tekrar kayıt yapmamalıdır. Bu başvuru sahiplerine otomatik olarak bir OID 
tanımlanmıştır ve aşağıdaki bağlantı takip edilerek OID’ye Organizasyon Kayıt 
Sisteminden ulaşılablir. 
 
Daha önce Erasmus+ Programına (2014-2020)  katılmamış olan başvuru 
sahiplerinin ise Organizasyon Kayıt Sistemi aracılığıyla bir OID almaları 

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

 
Başvuru dili 

 

Başvurular AB'nin resmi dillerinden birinde veya AB üyesi olmayan ülkelerin 
resmi dillerinden birinde yazılmalıdır. Her ülkede kabul edilebilir kesin diller ilgili 
Ulusal Ajans tarafından tanımlanacaktır. 

Son teslim 
tarihi 

 
29 Ekim 2020 saat 12:00 (Gün ortası Brüksel saati) 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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Erasmus kalite 
standartları 

Erasmus akreditasyonuna başvuran adayların, bu Kuralların Ek I'inde 
tanımlanan Erasmus kalite standartlarını onaylamaları gerekmektedir. Erasmus 
kalite standartları akreditasyonun geçerlilik süresi boyunca güncellenebilir. Bu 
durumda, akredite edilmiş kurum/kuruluşların bir sonraki hibe için başvuru 
yapmadan önce onayları istenecektir. 
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Başvuru 

sayısı 

Bir kurum/kuruluş, bu çağrının kapsadığı üç alanın (yetişkin eğitimi, mesleki 
eğitim ve okul eğitimi) her birine bir kez başvurabilir. Birden fazla alan için 
başvuru yapacak kurum/kuruluşların her alan için ayrı başvuru yapması 
gerekmektedir. 

 
Başvuru 
türleri 

 

Başvuru sahipleri, tekil kurum/kuruluş olarak veya bir hareketlilik 
konsorsiyumunun koordinatörü olarak başvurabilirler. Aynı alanda her iki 
akreditasyon tipine başvurmak mümkün değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hareketlilik 

konsorsiyumu 
koordinatörleri 
için Erasmus 
akreditasyonu 

 

Hareketlilik konsorsiyumu, ortak bir Erasmus Planının parçası olarak hareketlilik 
faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan aynı ülkeden kuruluşlar grubudur. Her 
bir hareketlilik konsorsiyumu bir lider kuruluş (akredite olmuş bir hareketlilik 
konsorsiyumu koordinatörü) tarafından koordine edilmektedir. 
 

 

Akredite hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü, faaliyetleri kendileri organize 

edebilir (tıpkı bireysel akreditasyona sahip herhangi bir kuruluşla olduğu gibi) ve 
konsorsiyumlarındaki diğer üye kuruluşlara hareketlilik fırsatları sağlayabilir. 

 

Mevcut yıllık çağrı metninde bulunan hususlar saklı kalmak koşuluyla, gelecek 
Programda, tüm hareketlilik konsorsiyum koordinatörleri için bir Erasmus 
akreditasyonu zorunludur, ancak konsorsiyum üyeleri için bu gerekli 
olmayacaktır. 

 

Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörlüğü için başvuruda bulunanların, 
başvurularında konsorsiyumlarının amacını ve planlanan konsorsiyum yapısını 

tanımlamaları istenecektir. Plan dahilindeki konsorsiyum üyesi tüm 
kurum/kuruluşlar, hareketlilik konsorsiyumu koordinatörüyle aynı ülkede 
olmalıdır. Ancak, bu aşamada konsorsiyum üyelerinin tam listesi gerekli değildir. 

 

Hareketlilik konsorsiyumuna katılımla ilgili diğer kurallar, Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanacak yıllık teklif çağrılarında tanımlanacaktır. 

 

5. Uygunluk kriterleri 
 
Bu Çağrı için sadece mevcut Erasmus + Yönergesi (2014-2020)2 tarafından tanımlanan yasal 

statüye sahip adaylar başvurabilir. Üç alanın her birinde aşağıda açıklanan ilave uygunluk 

kriterleri uygulanacaktır. 
 

 
 
 
 

 
Kimler 

başvurabilir? 

Uygun 

başvuru sahibi 

kuruluşlar 

                                                           
2'Erasmus +' oluşturan 11 Aralık 2013 tarih ve 1288/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu (EU) ve Konsey Tüzüğü: 1719/2006 / EC, 

1720/2006 / EC sayılı Eğitim, öğretim, gençlik ve spor ılga kararları için Birlik programı  No 1298/2008 / EC  
3 Yetkili Ulusal Otorite tarafından belirlenen tanımlara halel getirmeksizin, yetişkinlere mesleki eğitim sağlayan kuruluşların genellikle yetişkin 

eğitimi sağlayıcıları değil, mesleki eğitim sağlayıcıları olarak kabul edildiğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajansınızın 

web sitesindeki geçerli tanımlara bakınız.  
 

Yetişkin eğitimi alanında: 

(1) Örgün, sargın ve yaygın yetişkin eğitimi veren kuruluşlar3  

(2) Yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyon organları ve yetişkin eğitimi 
alanında rolü olan diğer kuruluşlar 
 
Mesleki eğitim alanında: 
(1) Temel veya sürekli mesleki eğitim sağlayan kuruluşlar 

 
(2) Mesleki eğitim alanında rolü olan yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, 

koordinasyon organları ve diğer kuruluşlar 
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4 Yasal dayanağın 

kabulübekleniyor.  

 

Erasmus +2014-2020 programında bu liste şu ülkeleri içermektedir: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, Türkiye, Kuzey 

Makedonya ve Sırbistan.  
 

  
(3) Mesleki eğitimde öğrenenlere ve çıraklara ev sahipliği yapan, eğitim 
veren veya farklı bir şekilde çalışan şirketler ve diğer kamu veya özel  
kuruluşlar 

Okul eğitimi alanında: 

(1) Okul öncesi, ilköğretim veya ortaöğretim düzeyinde genel eğitim veren 

okullar 

(2) Yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, koordinasyon kurulları ve okul 
eğitimi alanında rolü olan diğer kuruluşlar 
 

Her üç alanda da uygulanabilir tanımlar ve ilkeler: 

1 numaralı koşul kapsamındaki kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri 
eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir. Bir 

kurum/kuruluş, çeşitli eğitim programları ve faaliyetleri sağlıyorsa birden 
fazla alan seçilebilir.  

Her ülkedeki yetkili Ulusal Otorite;  

 Kurum/Kuruluşların 1 numaralı koşul kapsamında yer almalarını  
sağlayacak eğitim programları ve faaliyetleri ve  

 2 numaralı koşul kapsamındaki uygun kuruluşları 

 tanımlayacaktır. 

Uygun kuruluşların geçerli tanımları ve örnekleri sorumlu Ulusal Ajansın 
web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

 
Uygun ülkeler 

 

Başvuran kuruluşlar aşağıdaki ülkelerden birinde yerleşik olmalıdır: 
 Herhangi bir Avrupa Birliği Üye Ülkesi 
 Yasal dayanakla belirlenen Programla ilişkili üçüncü ülkeler4  

 

 
 

Destekleyici 

kuruluşlar 

 

Eğitim ve öğretimde aktif olan diğer tüm kuruluşlar akredite yararlanıcılara 
destekleyici kurum/kuruluş olarak katılabilir. Destekleyici 
kurum/kuruluşların rolü ve yükümlülükleri, onlarla akredite edilmiş 
yararlanıcı arasında resmi olarak tanımlanmalıdır. Destekleyici 
kurum/kuruluşların tüm katkıları Erasmus kalite standartlarına uygun 
olmalıdır. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yıllık teklif çağrılarında 
destekleyici kurum/kuruluşların katılımıyla ilgili diğer kurallar 

tanımlanacaktır. 
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6. İstisnai eleme kriterleri 
 
Başvuru sahipleri, AB Mali Tüzüğünün5 137. Maddesi uyarınca aşağıdaki hususları teyit eden 

imzalı bir doğruluk beyanı sunmak zorundadır: 
 

 Aynı tüzüğün 136 (1) ve 141. maddelerinde atıfta bulunulan durumların hiçbirinde 

yer almamışlardır. 
 

 Sunulan Erasmus Planı, başvuran kuruluş tarafından yazılmış özgün içeriktedir ve 

başvuruyu hazırlamak için başka kuruluşlara veya harici şahıslara herhangi bir 

ödeme yapılmamıştır. 

 

Ulusal Ajans, doğruluk beyanında belirtilen bilgilerin doğru olmadığını belirlerse (Örneğin, 

farklı kuruluşların başvurularında aynı veya çok benzer içerik kullanılıyorsa), başvuru 

sahibini akreditasyon sürecinin dışında tutabilir veya verilen bir akreditasyonu feshedebilir.  

 

Aynı zamanda, başvuru sahibi kurum/kuruluşun ilgili eğitim yetkilileri ve uzmanlarından 

politika tavsiyesi almalarına veya Erasmus + konusunda daha fazla deneyime sahip olan 

benzer kuruluşlarla iyi uygulamalar paylaşımı yapmaları konusunda izin verilir ve teşvik 

edilir. Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü başvuru sahipleri, başvurularını hazırlarken 

potansiyel konsorsiyum üyelerine danışabilirler. Başvuru sahipleri başvurularını Erasmus 

Planları ile ilgili uluslararasılaşma stratejisi veya denetleme veya koordinasyon kurulları 

tarafından geliştirilen bir plan gibi uygun stratejik belgelerle destekleyebilir. 

 

7. Seçim kriterleri 
 

7.1 İdari kapasite 

 

Başvuru sahipleri, önerilen Erasmus Planını uygulamak için, özellikle aşağıdaki hususlar 

açısından yeterli idari ve profesyonel kapasiteye sahip olmalıdır: 
 

 Deneyim: Başvuru sahiplerinin, bu Çağrı için uygun başvuran olmalarını (bölüm 5'de 

tanımlandığı gibi) sağlayan faaliyetleri en az iki yıl uygulama deneyimine sahip 

olmaları gerekmektedir. Kurum/kuruluşların birleşme öncesi deneyimleri veya kamu 

kurum/kuruluşlarının (örneğin okullar veya eğitim merkezleri) benzer yapısal 

değişiklikleri, alandaki ilgili deneyim olarak dikkate alınacaktır. 
 

 Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörleri için: başvuru sahibi kurum/kuruluş, 

önerilen Erasmus Planına, konsorsiyumun amacına, görevlerin planlı tahsisine ve 

Erasmus kalite standartlarına göre konsorsiyumu koordine edebilme yetisine sahip 

olmalıdır.  
 

İdari kapasite, başvuru formuna (başvuranın 2014-2020 Erasmus + programına geçmişteki 

katılımı hakkında bilgiler dahil olmak üzere) ve Organizasyon Kayıt Sisteminde sunulan 

belgelere dayanılarak doğrulanacaktır. Başvuru formunda istenilen bilgileri doldurmayan 

adaylar bu nedenle elenebilir. Ulusal Ajans, başvuruda yer alan bilgileri doğrulamak için ek 

destekleyici belgeler isteyebilir. 

 
 

                                                           
5 Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 18/10 2018 tarihli 2018/1046 sayılı Yönetmeliği (AB) 1296/2013 ((AB) sayılı Tüzüğü değiştiren Birliğin 

genel bütçesine uygulanacak mali kurallar hakkında Yönetmelik / AB, EURATOM) 2013, (AB) No 1303/2013, (AB) No 1304/2013, (AB) No 

1309/2013, (AB) No 1316/2013, (AB) No 223/2014, (AB) No 283/2014, ve 541/2014 / AB sayılı Karar ve yürürlükten kaldırılan Yönetmelik (AB, 

EURATOM) No 966/2012 (1) OJ-L 193 / 30.07.2018, S.1      
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7.2 Finansal kapasite 
 
Başvuru sahiplerinin, önerilen Erasmus Planının uygulanması sürecinde düzenli faaliyetlerini 

sürdürmek için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmaları gerekmektedir. 

Finansal kapasite bu Çağrı için seçim prosedürünün bir parçası olarak kontrol edilmeyecektir, 

ancak Akredite kuruluşlar hibe başvurusunda bulundukları zaman Avrupa Komisyonu 

tarafından yayınlanan yıllık teklif çağrılarında belirtilen kurallara göre kontrol edilecektir. 

 

8. Hibe kriterleri 
Başvurular yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve okul eğitimi için ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Başvuruların kalitesi aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre toplam 100 üzerinden puan 

verilerek değerlendirilecektir. Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için başvuruların 

aşağıda belirtilen eşikleri geçmeleri gerekmektedir: 
 

 Toplam 100 puandan en az 70 puan ve 
 Dört hibe kriteri kategorisinin her birindeki ilgili azami puanın en az yarısı kadar puan 

 
 
 
 

 
İlgililik 

 

Azami 

10 puan 
 

 Proje teklifi ne ölçüde; 

 başvuru sahibinin profili, deneyimi, etkinlikleri ve hedef kitle öğrenicileri, 

başvuru alanı ve bu Çağrının hedefleri ile ilgilidir. 

 

 Ek olarak, konsorsiyum koordinatörleri için: 

 

• planlanan konsorsiyumun üyelerinin profili, başvuruda tanımlanan 

konsorsiyumun amaç ve hedefleri, başvuru alanı ve bu Çağrının amaçları 

ile ilgilidir. 

•   konsorsiyumun oluşturulması, üyelerine bu Çağrının hedefleri açısından 

açık bir katma değer getirir. 

 
 
 
 
 
 
Erasmus Planı:  

Hedefler 

 

Azami 

40 puan 

Proje teklifi ne ölçüde: 

 Önerilen Erasmus Planı bu Çağrının hedefleri ile uyumludur. 
 Önerilen Erasmus Planının hedefleri, başvuran kuruluşun, çalışanlarının 

ve öğrencilerin ihtiyaçlarını açık ve somut bir şekilde ele almaktadır. 

 Konsorsiyum koordinatörleri için bu kriter planlanan konsorsiyumun 
tamamı için geçerlidir ve Erasmus Planı hedeflerinin başvuruda 
tanımlanan konsorsiyumun amacına uygun olmasını gerektirir. 

 Önerilen Erasmus Planı hedefleri ve zamanlamaları, kuruluş (veya 
konsorsiyum) için olumlu bir etki elde etmek için yeterince gerçekçi ve 
başarı odaklıdır. 

 Erasmus Planı hedeflerinin ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek için 

önerilen önlemler uygun ve somuttur. 
 Başvuru sahibi başvurusuna stratejik belgeler eklediyse: önerilen 

Erasmus Planı ile dahil edilen belgeler arasındaki bağlantının net bir 
açıklaması vardır. 

 
 
 
 
 
Erasmus Planı: 
Faaliyetler 
 
Azami 
20 puan 

Proje teklifi ne ölçüde: 

 Hareketlilik faaliyetlerinde önerilen katılımcı sayısı, başvuran kuruluşun 

büyüklüğü ve deneyimiyle orantılıdır. 
 Konsorsiyum koordinatörleri için, konsorsiyumun planlanan büyüklüğü 

dikkate alınacaktır. 
 Hareketlilik faaliyetlerinde önerilen katılımcı sayısı gerçekçi ve Erasmus 

Planında belirlenen hedefler için uygundur. 
 Planlanan katılımcıların profilleri uygulama alanı, önerilen Erasmus Planı 

ve bu Çağrının hedefleri ile ilgilidir. 

 İlgiliyse ve başvuru sahibi, öğrenciler için hareketlilik faaliyetleri 
düzenlemeyi planlıyorsa: daha az fırsata sahip katılımcıları içerir. 
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Erasmus Planı: 
Yönetim 
 
Azami 
30 puan 

Proje teklifi ne ölçüde: 

 Başvuru sahibi, Erasmus kalite standartlarında tanımlanan Erasmus 
akreditasyonunun temel ilkelerine katkıda bulunmak için somut 

öneriler sunmuştur. 
 Başvuru sahibi, Erasmus kalite standartlarına uygun olarak görevleri 

net ve eksiksiz bir şekilde paylaştırmıştır. 
 Başvuru sahibi Program faaliyetlerini Erasmus kalite standartlarına 

göre yönetmek için uygun kaynaklar tahsis etmiştir. 
 Kuruluşun yönetimi düzeyinde gerekli katılım vardır. 

 Başvuran kuruluşun personelinde veya yönetiminde değişiklik olması 
durumunda program faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için gerekli 
önlemler tanımlanmıştır. 

 Başvuru sahibi, hareketlilik faaliyetlerinin sonuçlarını kuruluşun 
düzenli çalışmalarına entegre etmek için somut ve makul adımlar 
önermiştir. 
- konsorsiyum koordinatörleri için bu kriter planlanan konsorsiyumun 

tamamı için geçerlidir. 

 

 
 

 

 8.1 Hibelendirilen azami Erasmus akreditasyonu sayısı 
 
Erasmus akreditasyonlarına ilginin çok yüksek olduğu ülkelerde, Ulusal Ajans azami sayıda 

akreditasyon verilmesini sağlayabilir. Bu karar üç alanın her biri için ayrı ayrı verilir ve bu 

Çağrı ile birlikte Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanır. 
 

 Ulusal Ajans belirli bir alan için azami sayıda onaylanmış akreditasyon 
belirlemezse, bu Çağrıda belirlenen asgari kriterleri karşılayan tüm başvurular 
onaylanacaktır. 

 Ulusal Ajans belirli bir alan için azami sayıda onaylanmış akreditasyon 

belirlerse, asgari kriterleri karşılayan bir sıralama listesi oluşturulacaktır. 
 
Akreditasyonlar, belirlenen azami akreditasyon sayısına ulaşılıncaya kadar en yüksek puanlı 

başvurudan başlanarak verilecektir. Birden fazla başvurunun, hibe verilen son başvuru ile 

aynı puana sahip olması durumunda, azami akreditasyon sayısı, o puana sahip tüm 

başvuruları içerecek şekilde artırılacaktır. 

 

İstisnai olarak, Mesleki Eğitim Hareketliliği belgesi sahipleri için kolaylaştırılmış prosedür 

kapsamındaki başvuru sahiplerine verilen akreditasyonlar, Ulusal Ajans tarafından mesleki 

eğitim alanı için tanımlanan azami akreditasyon sayısına dahil edilmeyecektir. 

 

 

9. VET Hareketlilik belgesi sahipleri için kolaylaştırılmış 

prosedür 
 
Aşağıdaki kriterler sadece kolaylaştırılmış prosedür kapsamında başvuran Mesleki Eğitim 

Hareketlilik Belgesi sahipleri için geçerlidir. 
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Uygunluk kriterleri 

 

Kolaylaştırılmış prosedür kapsamında başvuruda bulunmak için, başvuran 

kuruluşun geçerli bir Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Belgesine sahip 
olması gerekmektedir. Bir istisna olarak, uluslararasılaşma stratejilerini 
(örneğin, bireysel bir akreditasyondan hareketlilik konsorsiyumu 
koordinatörü akreditasyonuna geçerek) değiştirmek isteyen mevcut 
Erasmus+ VET Hareketlilik Belgesi ile akredite edilmiş kuruluşlar 

kolaylaştırılmış prosedür kapsamında başvuramazlar. 

 
 

 
Seçim kriterleri 

Önerilen Erasmus Planı, kurumun uluslararasılaşma stratejisiyle uyumlu, 
açık ve tutarlı olmalıdır. 

Finansal kapasite kolaylaştırılmış prosedürünün bir parçası olarak kontrol 

edilmeyecektir. Akredite kurum/kuruluşlar hibe başvurusu yaptıklarında 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yıllık teklif çağrılarında belirtilen 
kurallara göre değerlendirilecektir. 

 

 
İstisnai Eleme 
kriterleri 

 

Kolaylaştırılmış prosedür kapsamındaki başvuru sahipleri, bu Kuralların 6. 
bölümünde açıklandığı gibi, standart prosedürdeki adaylarla aynı istisnai 
eleme kriterlerine göre değerlendirilecektir. 

 
 
Hibe kriterleri 

 

Kolaylaştırılmış prosedür kapsamındaki başvurular, hibe kriterlerine göre 
değerlendirilmeyecektir. 
Erasmus akreditasyonu, uygunluk, seçim ve istisnai eleme kriterlerini geçen 
kolaylaştırılmış prosedür kapsamındaki tüm başvuru sahiplerine 
verilecektir. 

 

 

10. Erasmus akreditasyonunun verilmesi  
 

Başarılı başvuru sahipleri Erasmus akreditasyonunu, statülerini teyit eden ve Programın 

logosunun ve Avrupa Birliği sembollerinin yer aldığı bir sertifika şeklinde alacaklardır. 

 

Başvuru sahipleri bu Çağrıya başvurarak, kimliklerinin (Organizasyon Kayıt Sisteminde 

bulunan tüm kamuya açık bilgiler dahil) ve seçim sonucunun Avrupa Komisyonu ve Ulusal 

Ajanslar tarafından yayınlanabileceğini kabul eder. 

11. Geçerlilik 
 
Erasmus akreditasyonu 2021-2027 dönemi için verilir. Gerçekçi bir planlamanın 

sağlanabilmesi için başvurunun bir parçası olarak sunulan Erasmus Planı iki ila beş yıllık daha 

kısa bir dönemi kapsayacak ve Bölüm 12'de açıklandığı gibi periyodik olarak güncellenecektir. 

 

2021-2027 program döneminin bitiminden sonra herhangi bir eyleme katılmak için Erasmus 

akreditasyonunun gerekli olması halinde, Ulusal Ajans, Avrupa Komisyonu tarafından 

tanımlanan şartlar dahilinde akreditasyonun geçerliliğini uzatabilir. 

 

Akreditasyon, kurum/kuruluşun faaliyetlerinin sona ermesi halinde veya Ulusal Ajans ve 

akredite kurum/kuruluşun mutabakatı ile herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. 

 

En az üç yıl boyunca akreditasyon kapsamında herhangi bir hibe başvurusu yapılmazsa, Ulusal 

Ajans veya akredite kurum/kuruluş tek taraflı olarak akreditasyonu feshedebilir. 
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12. Raporlama, izleme, kalite güvencesi ve tanınabilirlik  
 

 
 
 
 

 
Her hibe 
sözleşmesinin 
sonunda 
kapanış 
raporları 

Erasmus akreditasyonu altında onaylanan her hibe sözleşmesinin 
sonunda, akredite kurum/kuruluş, gerçekleşen faaliyetler ve hedefler 
hakkında bir kapanış raporu sunacaktır. 

 

Kolaylaştırılmış prosedür kapsamında başarılı bir  şekilde başvuran 
Mesleki Eğitim Hareketlilik Belgesi sahipleri için, Mesleki Eğitim 
Hareketlilik Belgesi (2014-2020) kapsamındaki hibe sözleşmelerinin 
nihai raporları, Erasmus akreditasyonu kapsamındaki hibe 
sözleşmelerinin kapanış raporlarına eşdeğer kabul edilecek ve buna 
göre Ulusal Ajans tarafından kuruluşun performansı değerlendirilirken 
dikkate alınacaktır.
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Akreditasyon 
ilerleme 
raporları 

 
Onaylanmış Erasmus Planının içeriğine dayanarak ve beş yıllık bir 
süre boyunca en az bir kez, akredite edilmiş kurum/kuruluşların: 
 
 Erasmus kalite standartlarına uygunluğun nasıl sağlandığına,  
 Erasmus Planı hedeflerinin nasıl ilerlediğine dair rapor sunmaları        
ve 
 Erasmus Planlarını güncellemeleri gerekecektir. 
 

Ulusal Ajans, akredite kurum/kuruluşlardan yukarıda listelenen farklı 

unsurlar hakkında aynı anda veya ayrı olarak bir ilerleme raporu 

sunmalarını talep edebilir. 

Ulusal Ajans, herhangi bir akreditasyon ilerleme raporunu 

yapılandırılmış bir izleme ziyaretiyle değiştirme yönünde karar 

verebilir. 

Ulusal Ajans, akredite kurum/kuruluşların raporlama, izleme ve 

kalite güvence kontrollerinden veya kuruluşlardaki önemli 

değişikliklerden kaynaklanan performansına istinaden ilerleme 

raporlarının sayısını ve programını değiştirebilir. 
 

Buna ek olarak, akredite kurum/kuruluşlar gönüllü olarak Erasmus 

Planlarının güncellenmesini talep edebilir. Ulusal Ajans, planda bir 

güncellemenin gerekli olup olmadığına kurum/kuruluşun 

gerekçelerini değerlendirerek karar verecektir. Bir Erasmus Planı 

güncellemesi, tekil kurum/kuruluş akreditasyonundan hareketlilik 

konsorsiyumu koordinatörü akreditasyonuna veya tersi yönde geçiş 

talebini içerebilir. 

 
 
 
İzleme ve 
kontroller 

Ulusal Ajans, akredite kurum/kuruluşların ilerlemesini ve 

performansını izlemek, üzerinde mutabık kalınan kalite 

standartlarına uyulmasını sağlamak ve kuruluşlara destek sağlamak 

için resmi kontroller, izleme ziyaretleri veya başka diğer faaliyetler 

düzenleyebilir. 
 
Resmi kontroller, akredite kurum/kuruluş, konsorsiyum üyeleri, 
destekleyici kurum/kuruluşlar ve ilgili faaliyetlerin gerçekleştiği diğer 
tesislere ayrıntılı kontrol veya izleme ziyareti şeklinde olabilir. Ulusal 
Ajans, belirtilen yerlerde gerçekleşen faaliyetleri kontrol etmek ve 
izlemek için diğer ülkelerdeki Ulusal Ajanslardan işbirliği talep 
edebilir. 

 
Bir raporu veya izleme faaliyetini takiben, Ulusal Ajans akredite edilmiş kurum/kuruluşa geri 
bildirim sağlar. Ulusal Ajans, akredite edilmiş kurum/kuruluşa, performansını nasıl 
artıracağına ilişkin zorunlu veya tavsiye niteliğinde yönergeler de sunabilir. 
 

12.1 MükemmelliğinTanınması  

 
En iyi performans gösteren akredite kurum/kuruluşlar, mükemmellik belgesiyle tanınacaktır. 
 

Bu Çağrının bir parçası olarak, kolaylaştırılmış seçim süreci ile başarılı başvuru sunan ve 

Mesleki Eğitim Hareketlilik Belgesi kapsamında uygulanan Erasmus + projelerinin son iki 

final raporunun değerlendirilmesinden en az 85 puan alan Mesleki Eğitim Hareketlilik Belgesi 

sahiplerine bir mükemmellik belgesi verilecektir.  Verilen mükemmellik belgesi üç yıl 

boyunca geçerli olacaktır. 
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Her üç alanda da yeni akredite edilmiş kuruluşlara mükemmellik belgesi verilmesi koşulları, 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yıllık teklif çağrılarında tanımlanacaktır. 
 

12.2 Düzeltici önlemler 
 
Yeni akredite edilmiş başvuru sahipleri, yüksek riskli organizasyonlar, Ulusal Ajansın 

talimatlarına ve son teslim tarihlerine uyulmaması, raporlama, izleme ve kalite güvence 

kontrolleri kaynaklı çok düşük performans veya (başka faaliyetler de dahil omak üzere) 

Programın kurallarının ihlali durumunda, Ulusal Ajans aşağıdaki düzeltici önlemleri alabilir: 
 

  Gözlem: Ulusal Ajans, akredite kurum/kuruluşun Erasmus akreditasyonunun gerekli 

olduğu faaliyetlerde başvurabileceği hibe düzeyini sınırlayabilir. 

 

Proje yürütme kapasitesi kontrolü sırasında, yeni akredite edilmiş kurum/kuruluşların düşük 

kalitede uygulama riski tespit edilirse veya başvuru değerlendiricileri, başvuru sahibinin 

Erasmus Planında ciddi zayıflıklar tespit ederse, akredite kurum/kuruluşlar gözlem altına 

alınabilir. 
 

  Askıya Alma: askıya alınan kurum/kuruluşlar, Erasmus akreditasyonunun gerekli 

olduğu faaliyetler için hibe başvurusunda bulunamaz. Ulusal Ajans ayrıca askıya 

alınmış akreditasyon kapsamında devam eden hibe sözleşmelerinin tümünü veya 

bir kısmını feshedebilir. 
 

Gözlem veya askıya alma süresi, Ulusal Ajans bu Çağrıda belirlenen koşulların ve kalite 

gerekliliklerinin tekrar yerine getirildiğini ve düşük performans riskinin akredite 

kurum/kuruluş tarafından ele alındığını belirleyene kadar devam eder. 
 

Askıya alınan veya gözlem altındaki kurum/kuruluşlar, aynı alanda yeni bir akreditasyon 

başvurusunda bulunamazlar. 
 

Ulusal Ajansın talimatlarına ve son başvuru tarihlerine uyulmaması, düşük performans veya 

Program kurallarının tekrarla veya ciddi oranda ihlal edilmesi durumunda (başka faaliyetler de 

dahil omak üzere), Ulusal Ajans akreditasyonu sonlandırabilir. 
 

13. Taslak zaman çizelgesi 

 
                     

                     Taslak zamanlama 

Çağrının yayınlanması Mayıs 2020 

Son başvuru tarihi 29 Ekim 2020 

Değerlendirme süresi Kasım 2020 – Şubat 2021 

Hibe kararının 

açıklanması 
Şubat 2021 

Başvuru sahiplerine 

bildirim 
Şubat 2021 ortasına kadar 
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14. Başarılı başvuru sahipleri için hibeye erişim 
 
Erasmus akreditasyonu başvurusu sonucunda başarılı olan başvuru sahipleri, akreditasyonun 

geçerliliği süresince kendi alanlarında Ana Eylem 1 hibe fırsatlarına kolaylaştırılmış erişim 

kazanacaktır66

. 
 
Akredite adaylar için yıllık hibeler aşağıda belirtilen bir dizi kritere dayalı olacaktır:  raporlama 

ve izleme uygulamaları sonucundaki performans, başvuru sahibinin talep ettiği faaliyetler, 

yıllık düzeyde belirlenen öncelikler ve ilgili eylem türü için mevcut olan bütçe. 

 
Yukarıdaki kriter listesi gösterge niteliğindedir ve kapsamlı değildir. Akredite 

kurum/kuruluşların finansmana ve hibe tahsisine erişimine ilişkin nihai kriterler, Avrupa 

Komisyonu tarafından yayınlanan yıllık teklif çağrılarında tanımlanacaktır. 

 

15. Kişisel verilerin işlenmesi 
 
Başvuruda veya hibe kararında yer alan tüm kişisel veriler Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki 

düzenlemelere uygun olarak işlenecektir: 
 

 Birlik kurumları, organları, ofisleri ve ajansları tarafından kişisel verilerin işlenmesi 
ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin gerçek kişilerin korunması hakkındaki 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 23 Ekim 2018 tarihli ve (EU) 2018/1725 sayılı 
Tüzüğü ve ve yürürlükten kaldırılan (EC) 45/2001 sayılı Tüzük ve 1247/2002 / EC 
sayılı Kararı (EEA ile ilgili metin.) 
 

 İkincil sırada ve ancak 2018/1725 Tüzüğünün uygulanmadığı durumda - Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği (GVKT veya Avrupa Parlamentosunun 2016/679 sayılı ve 
Konseyin 27 Nisan 2016 tarihli tüzüğü) veya (AB üyesi olmayan ülkeler için) GVKT 
uygulanmaza ulusal veri koruma yasası  

 
Başvuru sahibinin başvuru formundaki seçmeli sorular dışındaki sorulara vereceği yanıtlar, 

hibe başvurusunu başvuru kurallarına uygun olarak değerlendirmek ve sonrasında takip 

etmek için gereklidir. Kişisel veriler yalnızca bu amaçla sorumlu bölüm veya sorumlu birim 

(veri denetçisi olarak görev yapan kuruluş) tarafından işlenecektir. 
 
Kişisel veriler, gizlilik ilkesi dahilinde başvuruların değerlendirilmesinde veya müteakip hibe 

yönetimi süreçlerinde yer alan üçüncü taraflara, transfer koşulları ihlal edilmeden Avrupa Birliği 

yasalarına uygun şekilde izleme ve denetlemeden sorumlu birimlere, Programın veya Eylemlerinin 

herhangi birini değerlendirmekle görevlendirilen kurum/kuruluşlara da aktarılabilir. Özellikle, 

Birliğin mali çıkarlarını korumak amacıyla, kişisel veriler iç denetim hizmetlerine, Avrupa 

Sayıştayı'na, Mali Düzensizlikler Kuruluna veya Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine ve 

Komisyon ve yürütme ajanslarının yetkili makamları arasında aktarılabilir.  
 
Başvuru sahibi, kişisel verilerine erişim ve bu verileri düzeltme hakkına sahiptir. Başvuru 

sahibinin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorusu olması halinde, bunları 

başvuruyu seçen Ajansa yöneltecektir. Uyuşmazlık olması durumunda, başvuru sahibi Avrupa 

Veri Koruma Denetçisine her zaman başvurma hakkına sahiptir.   

 
Erasmus + Programı kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, iletişim bilgileri 

de dahil olmak üzere ayrıntılı bir gizlilik bildirimi Komisyonun internet sayfasında mevcuttur. 

                                                           
6 Bu Çağrının istisna hükmü saklı kalmak koşuluyla. 
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16. Ekler 
 

  Ek I: Erasmus Kalite Standartları 
 
 
 
 
  Dil versiyonları arasında çelişkili ifadeler olması durumunda, İngilizce versiyon 

geçerlidir.



 

 

 


