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GİRİŞ 

 
 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2027 yıllarını kapsayan Uluslararasılaşma Stratejik Planı 

kapsamındaki hedefleri doğrultusunda, Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından Mesleki Eğitim Akreditasyon ve Okul Eğitimi Akreditasyon alanlarında başvurularımız 

başarılı bulunmuş ve Müdürlüğümüz bu iki alanda Erasmus+ Akredite Kurum onayı almıştır. 

Bu rehber, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus Akreditasyonu kapsamında Mesleki 

Eğitim alanında, okul ve kurumlarımız tarafından yapılacak öğrenci, öğrenici ve personel 

hareketliliği başvuruları ve değerlendirme süreci hakkında bilgiler içermektedir. 

Kurumlarımızın başvuru yapmadan önce rehberi dikkatlice okumaları ve başvurularını rehberde 

belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirmeleri, başvurularının başarılı olması açısından 

büyük önem arz etmektedir. 

Başvuru Rehberi yanında, Erasmus+ Programının (2021-2027) politika hedefleri, öncelikleri, 
gerçekleştirilebilecek diğer faaliyet türleri ve diğer hususlar hakkında Teklif Çağrısı ve Program 

Rehberi mutlaka incelenmelidir. 

 
 

 
1. Erasmus Akreditasyonu Nedir? 

Erasmus Akreditasyonu, Okul Eğitimi,Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi alanlarında sınır ötesi 

değişim ve işbirliği yapmak isteyen kurum kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus Akreditasyonunun 

genel hedefi Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, 

hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki 

zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağlarının geliştirilmesini 

desteklemektir. Akreditasyon belgesi eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, 

yüksek öğretim kurumlarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki kurum 

ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmelerine imkân 

tanır. 

Erasmus+ Akredite Kurumu olarak Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından finanse edilen Ana Eylem 1 fırsatlarına daha basitleştirilmiş erişim elde edecektir. İlgili 

alanda basitleştirilmiş yıllık finansman çağrılarına, akredite projeler sunacaktır. Bu projeler, 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde bulunan okul ve kurumlarımızın Manisa 



 

 

Uluslararasılaşma Stratejik Planı hedef ve stratejilerine katkı sağlayacak hareketlilik başvuruları 

yapmalarına fırsat sağlamaktadır. 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonuna Okul/Kurumlar Nasıl Dahil 

Olabilir? 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu kapsamında bu fırsatlardan 

yararlanmak isteyen okul ve kurumlarımız, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Erasmus+ 

Program Rehberi’nde yayınlanan usul / esasları ve Manisa MEM tarafından hazırlanan Manisa 

MEM Erasmus+ Akreditasyon Programı 2021-2027 Çağrı Dönemi Başvuru Rehberini esas alarak 

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’’ne hareketlilik başvurularını sunabilirler. Manisa MEM tarafından 

yapılacak uzman değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan okullar, Konsorsiyum üyesi olarak 

sundukları başvuruların içeriğine göre personel ve öğrenci hareketlilik fırsatlarından 

yararlanabilirler. 

 
 

2. OKUL VE KURUMLAR İÇİN BAŞVURU ÖNCESİ KAYIT 

2.1. Eu Login Nedir? Nasıl Kayıt Olunur? 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu kapsamında personel ve öğrenici 

hareketlilik başvurusu yapacak kurumlarımızın, öncelikle Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama 

Sistemine bireysel olarak kaydolmaları ve EU Login (eski adıyla ECAS) kullanıcı hesabı 

edinmeleri gerekmektedir. EU Login hesabınız mevcut değilse lütfen önce kaydolunuz: 

http://bit.ly/1eQkFOO 

2.2. Oid Nedır? Oid Nasıl Alınır? 

Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek isteyen tüm kurumlarımızın Avrupa Komisyonu Kurum 

Kayıt Portalına kayıt yaptırmak ve bir Organizasyon Kimlik numarası (“Organisation ID”) almak 

zorundadır. 

“Organisation ID” almak için izlenmesi gereken adımlar: 

*Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine kayıt olunmalı ve bir EU Login hesabı 

oluşturulmalıdır: EU Login Web Sayfası 

(https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi ) 
 

 

*Kurum Kayıt Portalına giriş yapılarak başvuru yapacak kurum adına “Organisation ID” 

alınmalıdır: Organisation Registration Portal (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus- 

esc/organisation-registration/screen/home ) 
 

 

*Kurum kaydını tamamladıktan sonra aynı Portal’a kurum adına onaylanmış tüzel kişilik 

formunun eklenmesi de zorunludur. Tüzel Kişilik Formu için: 

(https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en ) 
 

 

NOT:Mesleki eğitim alanında konsorsiyum ortağı olabilmek için Başvuru Formuna 

https://manisa.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://bit.ly/1eQkFOO
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://manisa.meb.gov.tr/


 

 

3. ERASMUS+MESLEKİ EĞİTİM 

ÖZEL AMAÇLAR 

Avrupa'da temel ve devam eden mesleki eğitim ve öğretimin (IVET ve CVET) kalitesini 

aşağıdakiler yoluyla artırmak: 

Mesleki Eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin, eğitmenlerin, mentorlerin ve diğer personelin 
mesleki gelişimini desteklemek 

● Başta dil öğrenimi olmak üzere temel yeterliliklerin ve çapraz becerilerin güçlendirilmesi 

● Mevcut ve gelecekteki işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işe özgü becerilerin geliştirilmesini 

desteklemek 

● En iyi uygulamaları paylaşmak, yenilikçi pedagojik yöntem ve teknolojilerin kullanımını teşvik 

etmek 

● Mesleki Eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin, eğitmenlerin, mentorlerin ve diğer personelin 

mesleki gelişimini desteklemek. 

● Mesleki eğitim sağlayıcılarının yüksek kaliteli hareketlilik projeleri yürütme kapasitesini ve 

uluslararasılaşma stratejilerini geliştirirken kaliteli ortaklıklar oluşturma becerilerini geliştirmek 

● Temel (IVET) ve devam eden mesleki eğitim ve öğretimdeki (CVET) herhangi bir öğrenci için 

hareketliliği gerçekçi bir olasılık haline getirmek ve Mesleki Eğitim kurumlarının kalitesini ve 

etkisini artırmak için öğrencilerin ortalama hareketlilik süresini artırmak 

● Özellikle Avrupa araçlarını kullanarak yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinin öğrenme 

çıktılarının kalitesini, şeffaflığını ve tanınmasını teşvik etmek 

Öğretme ve öğrenmede Avrupa boyutunu aşağıdakiler yoluyla güçlendirmek: 

● Kapsayıcılık ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerini teşvik etmek 

● Ortak Avrupa mirası ve çeşitliliği hakkında bilgiyi teşvik etmek 

● Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek 

 
 

3.1. Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Aktivite Türleri 

1- Personel Hareketliliği 

 
 
 

 
HAREKETLİLİK 

TÜRLERİ 

 
- İşbaşı izleme (2-60 gün) 
- Öğretme / Eğitim Görevlendirmeleri (2-365 gün) 
- Kurslar ve Eğitim (2-30) 

 
Kurs ve eğitimlerde kurs ücretleri katılımcı başına toplamda 10 
gün ile sınırlıdır. 
Fiziksel aktivitelere ek olarak, tüm personel hareketliliği 
aktiviteleri sanal aktivitelerle harmanlanabilir. 
Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel 
hareketlilikler için geçerlidir. 



 

 
 

 
UYGUN 

KATILIMCILAR 

 
Manisa ili genelinde Müdürlüğümüze bağlı mesleki eğitim veren 
resmi/özel okul ve kurumlarda görev yapan Temel Mesleki Eğitim 
ve Öğretimde (iVET) ve Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretimde 
(cVET) çalışan meslek/teknik öğretmenleri, eğitmenler ve ilgili 
diğer tüm öğretim dışı uzmanlar ve personel bulunur. 
Katılımcıların gönderen kuruluşun personeli olması ve kuruluşta 
aktif olarak görev yapıyor olması gerekmektedir. 

 
UYGUN 
YERLER 

 
Aktivitelerin yurtdışında bir Program Ülkelerinde veya Ortak 
Ülkelerde gerçekleşmesi gerekir. 
(Bkz. Erasmus+ Rehberi Regions 1-14) 

 

2. Öğrenci Hareketlilikleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAREKETLİLİK 
TÜRLERİ 

 
- Beceri (Skills Competitions) Yarışmalarına Katılım (1 – 10 gün) 
- Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Kısa Dönemli Öğrenme 
Hareketliliği (10 – 89 gün) 
- Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Uzun Dönemli Öğrenme 
Hareketliliği (ErasmusPro) 

 
(90– 365 gün) 
Fiziksel aktivitelere ek olarak, tüm öğrenci hareketliliği 
aktiviteleri sanal aktivitelerle harmanlanabilir. 
Yukarıda belirtilen minimum ve maksimum süreler fiziksel 
hareketlilikler için geçerlidir. 
Beceri Yarışmalarına Katılım: Mesleki Eğitim öğrencileri yurt 
dışındaki beceri yarışmalarına katılabilir. Aktivite sırasında 
öğrencilere eşlik eden personel, mentörler veya uzmanlar için de 
finansman sağlanır. 
Mesleki Eğitim Öğrencilerin Kısa Süreli Staj Hareketliliği: 
Mesleki Eğitim öğrencileri, yurtdışındaki bir şirkette, Mesleki 
Eğitim alanında veya iş gücü piyasasında aktif olan başka bir 
kuruluşta staj yapabilirler. Staj dönemi güçlü bir iş temelli bileşen 
içermeli ve her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı 
tanımlanmalıdır. 
Daha az fırsata sahip katılımcılar için, gerekçelendirilirse 
minimum 2 gün süre ile hareketlilik organize edilebilir. 
Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Uzun Süreli Staj Hareketliliği 
(ErasmusPRO): Mesleki Eğitim öğrencileri, bir ortak Mesleki 
Eğitim sağlayıcısında, bir şirkette veya Mesleki Eğitim alanında 
veya iş gücü piyasasında aktif olan başka bir kuruluşta 
yurtdışında öğrenim görerek daha uzun bir süre geçirebilirler. 
Staj dönemi güçlü bir iş temelli bileşen içermeli ve her katılımcı 
için bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. 

  



 

 

UYGUN 
KATILIMCILAR 

Temel ve Sürekli mesleki eğitim veren resmi/özel okul ve 
kurumlarda kayıtlı öğrenciler ve çıraklar. Katılımcılar uygun bir 
temel ve sürekli mesleki eğitim programına kayıtlı olmalıdır. 
Mesleki eğitim ve öğretim yapan bir okul ya da kurumun yeni 
mezunları (eski çıraklar dahil) mezuniyetlerinin ardından 12 aya 
kadar programa katılabilirler. Katılımcıların mezuniyet sonrası 
zorunlu kamu veya askerlik hizmetini yerine getirmeleri 
durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır. 

 
UYGUN 
YERLER 

 
Aktivitelerin yurtdışında bir Program Ülkelerinde veya Ortak 
Ülkelerde gerçekleşmesi gerekir. 

 

3. Desteklenen Diğer Aktiviteler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAREKETLİLİK 
TÜRLERİ 

 

- Davetli Uzmanlar (2-60 gün) 
- Öğretmen ve Eğitimcilere Ev Sahipliği Yapmak (10-365 gün) 
- Hazırlık Ziyaretleri 

 
Davetli Uzmanlar: Okullar, okullarında öğretme ve öğrenmeyi 
geliştirmeye yardımcı olabilecek eğitmenleri, öğretmenleri, 
politika uzmanlarını veya diğer kalifiye uzmanları davet edebilir. 
Örneğin, davet edilen uzmanlar okul personeline eğitim verebilir, 
yeni öğretim yöntemleri veya organizasyon ve yönetimdeki iyi 
uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir. 
Öğretmen ve Eğitimcilere Ev Sahipliği Yapma: Başvuru sahibi 
kuruluşlar, yurtdışında  staj dönemi geçirmek  isteyen 
öğretmenlere ev sahipliği yapabilirler. Ev sahibi kuruluş 
aktiviteyi oluşturmak için destek alırken, katılımcının seyahat ve 
bireysel desteği gönderen kurum tarafından sağlanacaktır (Bu 
amaç için Erasmus+ finansmanı için başvuru yapılabilir.) 
Hazırlık Ziyaretleri: Kuruluşlar hareketlilik gerçekleşmeden 
önce ev sahibi ortaklarına bir hazırlık ziyareti düzenleyebilirler. 
Hazırlık ziyaretleri, bağımsız bir faaliyet değil; personel veya 
öğrenci hareketliliğini destekleyici bir faaliyettir. Her hazırlık 
ziyaretinin açık bir  gerekçesi olmalı  ve hareketlilik 
faaliyetlerinin kapsayıcılığını,  kapsamını  ve   kalitesini 
iyileştirmeye hizmet etmelidir. Örneğin, daha az fırsat fırsatlara 
sahip katılımcıların hareketlilik faaliyetlerini  daha iyi 
hazırlamak, yeni bir ortak kuruluşla çalışmaya başlamak için 
veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri düzenlemek için hazırlık 
ziyaretleri organize edilebilir. Personele kurs veya eğitim 
faaliyeti hazırlığında hazırlık ziyaretleri düzenlenemez. 

  
Davetli uzmanlar, kendilerini davet eden kuruluşun ihtiyaçları 
ve hedefleriyle ilgili uzmanlığa sahip başka bir Program 
Ülkesinden herhangi bir kişi olabilir. 
Öğretmen ve eğitimcilere ev sahipliği yapmak, başka bir 
Program Ülkesinde bir öğretmen eğitim programına (veya 



 

UYGUN KATILIMCILAR benzer bir eğitim programı) kayıtlı ya da yakın zamanda mezun 
olmuş olan eğitmenler veya eğitimciler için mevcuttur. 
Hazırlık ziyaretleri, personel hareketliliği faaliyetlerine uygun 
olan ve projenin organizasyonunda yer alan herhangi bir kişi 
tarafından yapılabilir. 

 

UYGUN YERLER 

İstisnai olarak, uzun dönem öğrenme hareketliliğinde yer alacak 
öğrenciler ve herhangi bir faaliyet türünde daha az fırsata sahip 
katılımcılar, faaliyetleri için hazırlık ziyaretlerine katılabilirler. 
Hazırlık ziyaretleri Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelere yapılabilir 

 

4. DEĞERLENDİRME 

4.1. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi 

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğüne email yoluyla başvurularını yapan ve kanıtlayıcı belgelerini 

sunan okul/kurumlar „Erasmus Akreditasyon Konsorsiyum Üyesi Okul/Kurumları Belirleme 

Komisyonu‟ tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Erasmus Akreditasyon Konsorsiyum Üyesi 

Okul/Kurumları Belirleme Komisyonu üyeleri; konusunda uzman, pek çok hareketlilik 

faaliyetinde yer almış, proje yazma/yürütme konusunda deneyimli, uluslararası okul/kurumlarla 

iş birliği olan öğretmen ve yöneticilerden oluşmaktadır. 

Elektronik olarak yapılan başvurular, 

- „Mesleki Eğitim Erasmus Akreditasyonu Konsorsiyum Üyesi Okul/Kurumları Belirleme 

Komisyonu‟ olmak üzere başvuru alanına uygun komisyon tarafından, verilen cevaplar 

doğrultusunda destekleyici belgeler de incelenerek toplam 100 üzerinden puanlanacaktır. Okullar 

puanlarına göre kendi aralarında sıralamaya konularak listelenecektir. 

Değerlendirme sonuçlarına göre üst puandan başlayarak sıralanacaktır. En üst puandan 

başlayarak okullara, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyon hedefleri 

doğrultusunda, bu okulların eğitim-öğretim sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve öncelikli 

ihtiyaçlarını belirtmeleri için İhtiyaç Belirtme Formu‟ gönderilecektir. Belirtilen ihtiyaçlar 
doğrultusunda, konsorsiyumun gerçekleştirmesi gereken faaliyet türleri önceliği de dikkate 

alınarak katılımcı sayıları okullara tanımlanacaktır. Türkiye Ulusal Ajansının, Manisa Milli Eğitim 

Müdürlüğü için uygun gördüğü katılımcı sayısı doğrultusunda hareketlilik faaliyetlerine katılacak 

okullar, 2023 Erasmus+ Teklif Çağrısı Döneminde hibe tahsisine teklif edilmeye hak kazanacaktır. 

Yürütme sürecindeki risk faktörler göz önüne alınarak beş okul yedek olarak belirlenecektir. 

ÖNCELİKLER 
 

 Daha önce Erasmus+ programından yararlanmamış okul ve kurumlara başvuru aşamasında ek 

puan verilmek suretiyle öncelik verilecektir. 

 Zorunlu hizmet bölgesinde bulunan okul ve kurumlara başvuru aşamasında ek puan verilmek 

suretiyle öncelik verilecektir. 

 Yabancı Dil Stratejisini iyi bir şekilde hazırlayan okullarımız daha avantajlı olacaklardır. 
 Diğer proje programları alanında (TÜBİTAK, eTwinning, Bölgesel/Ulusal Projeler) 

deneyimli olan okullar daha avantajlı olacaklardır. 



 

 

Başvuru öncesinde projesine uygun ortak bulup iletişime geçen ve olumlu yanıt alan okul/kurumlar 

bunu belgelendirmeleri ve başvuruyla birlikte email olarak manisavet.erasmus@gmail.com 

adresine göndermeleri şartıyla ek puan alacaklardır. 
 

4.2. Başvurunun Kabulü ve İlanı 

Akreditasyon konsorsiyumuna kabul edilen kurumlar, 4.4‟teki Başvuru Takvimi doğrultusunda 

müdürlüğümüz tarafından ilan edilecektir. 

Seçilen katılımcı kurumların, hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli bütçe (Seyahat 

Desteği, Bireysel Destek, Hazırlık Ziyareti, Kurs Ücretleri, Dil Desteği ve İstisnai Giderler) 2021-

2027 Erasmus+ Programı kurallarına ve tahsis edilen hibe tutarına uygun olarak, seçilen katılımcı 

kurumlara kullandırılacaktır. 

4.3. Sözleşmelerin İmzalanması 

Akreditasyon konsorsiyumuna dahil olan kurumların ilanından sonra, Türkiye Ulusal Ajansının 

hibe tahsislerini açıklaması beklenecektir. Bunu takiben Türkiye Ulusal Ajansı ile Manisa Milli 

Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak hibe sözleşmesinin ardından, Müdürlüğümüz 

başvuruları uygun bulunan katılımcı kurumlarla sözleşme imzalayacaktır. 

Konsorsiyum üyesi kurumlarla Müdürlüğümüz arasında sözleşme imzalanmadan önce katılımcı 

kurumların başvuruları kapsamında yaptıkları harcamalar uygun harcama değildir. Yararlanıcı 

kurumun sözleşme öncesinde yapacağı harcama ve giderlerden Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

sorumlu tutulamaz. 

4.4 Başvuru Takvimi 
 

TARİH FAALİYET 

08 Şubat 2023 Okul/Kurumlar için başvuruların başlaması 

10 Mart 2023 saat 23:59 Başvuruların sona ermesi 

17 Mart 2023 Akreditasyon Konsorsiyumuna Dahil Olan 
Kurumların Açıklanması 

 
Saat 23:59 dan sonra elektronik posta yoluyla yapılacak olan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Teknik sorun yaşamamak adına başvurunuzu son ana bırakmamanızı 

öneririz. 

Bu rehberin son sayfasında yer alan DOĞRULUK BEYANI başlıklı evrakı kurum müdürüne 

imzalatıp mühürletip tarayıcıdan geçirdikten sonra başvuruyla beraber 

manisavet.erasmus@gmail.com adresine göndermeyi UNUTMAYIN! 

5. HAZIRLIK FAALİYETLERİ ve GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI 

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün Erasmus Akreditasyon Hareketlilik programlarına dahil olan 

katılımcı okul/kurumlar, hareketlilik faaliyetleri öncesinde görevle ilgili, kültürel ve dilsel 

hazırlıklarını tamamlamayla yükümlüdürler. Bununla birlikte katılımcı kurum; her türlü hazırlık, 

yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetlerini Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile etkileşimli iş birliği 

yaparak gerçekleştirmeyi taahhüt eder. 

Kurumlar, dijital platformlarda Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün Erasmus Akreditasyon 

Hareketlilik faaliyetleri için tanımlanan görünürlük materyallerini tüm yaygınlaştırma kanalları 

mailto:manisavet.erasmus@gmail.com
mailto:manisavet.erasmus@gmail.com
mailto:manisavet.erasmus@gmail.com


 

üzerinde kullanması gerekmektedir. Ayrıca faaliyetlerini kendi sosyal medya kanalları, yazılı ve 

görsel basın ve posta yoluyla duyuracaklardır. (Bunlar; kurumsal e-posta yoluyla, Youtube, 

Facebook, Twitter, Instagram, Telegram vb. sosyal medya platformları, Manisa Milli Eğitim 

Müdürlüğü Erasmus Akreditasyon hareketlilik faaliyetleri için oluşturulmuş kanallardır.) 

Ayrıca okullar, yapmış olduğu tüm alt programlarda bulunan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunda; 

● Kişi ve Personele, 

● Okula/Kuruma, 

● Kendi ilçesinde bulunan diğer okul ve kurumlara, 

● Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta yapılan çalışmalarda elde edilen öğrenme 

kazanımlarının yaygınlaştırılması konusunda katkı sağlayacağını taahhüt eder. 

 
 

Not: Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı‟nın Erasmus+ 

2023 Teklif Çağrısı Dönemi içinde yapacağı değişiklikleri işbu başvuru rehberi için uyarlama 

hakkına sahiptir. 

Not: İşbu, başvuru rehberinde değinilmemiş konularda ya da Program Kılavuzu ile çelişen 

noktalarda 2021-2027 Erasmus+ Program Rehberi geçerlidir. 

 
 

Faydalı Linkler 

 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023- 

01/ErasmusplusProgramme-Guide2023-v2_en.pdf (Erasmus+2023 rehberi) 
 

 https://www.ua.gov.tr/media/ryhlv1kf/ka120-sch-kalite-standartlar.pdf 

(Erasmus+ Kalite Standartları) 

 
 https://medium.com/@atolyeminizma/21-y%C3%BCzy%C4%B1l-becerileri- 

nelerdir-e6303a9606db (21.yüzyıl becerileri hakkında bilgi) 
 

 https://www.ua.gov.tr/media/ykob3ig2/2021-vet-ka121_akredite-proje- 

ba%C5%9Fvurular%C4%B1.pdf (Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+Mesleki Eğitim 

Akreditasyonu sunumu) 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/ErasmusplusProgramme-Guide2023-v2_en.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/ErasmusplusProgramme-Guide2023-v2_en.pdf
https://www.ua.gov.tr/media/ryhlv1kf/ka120-sch-kalite-standartlar.pdf
https://medium.com/%40atolyeminizma/21-y%C3%BCzy%C4%B1l-becerileri-nelerdir-e6303a9606db
https://medium.com/%40atolyeminizma/21-y%C3%BCzy%C4%B1l-becerileri-nelerdir-e6303a9606db
https://www.ua.gov.tr/media/ykob3ig2/2021-vet-ka121_akredite-proje-ba%C5%9Fvurular%C4%B1.pdf
https://www.ua.gov.tr/media/ykob3ig2/2021-vet-ka121_akredite-proje-ba%C5%9Fvurular%C4%B1.pdf


 

 
 

DOĞRULUK BEYANI 

 
Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü „Erasmus Akreditasyon Konsorsiyum 2023 Başvuru Rehberini esas 
alarak yaptığımız konsorsiyum üyelik başvurumuz doğrultusunda, Erasmus+ Programı Mesleki 

Eğitim Erasmus Akreditasyon Konsorsiyum Başvurusu’ nda belirtilen bilgilerin ve ekte sunulan 

destekleyici belgelerin doğruluğunu beyan ederim. 

 

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bu beyanın muhatabı olan 

kurumdan tüm sorulara verilen cevapları kanıtlayıcı/destekleyici belge sunmaları talep edilebilir. 

 

Hibe tahsisi gerçekleştiği takdirde bu Doğruluk Beyanını imzalayan yetkili Hibe Sözleşmesinde yer 

alan hüküm ve koşulları kabul eder. 

 

Hibe tahsisinde katılımın bir şartı olarak istenilen bilgilerde yalan beyanda bulunduğunun tespit 

edilmesi halinde bu beyanın muhatabı reddedilebilir ya da idari yaptırımlarla (elenme) karşılaşabilir. 

 

Tarih: 

 

Okul Adı: 

 

Yasal Temsilci Adı Soyadı: 

Mühür: 

 

İmza: 
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