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Amaç 

Bu sunu ve içeriği ile katılımcılara finansal kaynağı Avrupa 
Birliği olan Eğitim – Kültür ve AR-GE alanında mevcut 
proje destek fonlarının neler olduğu genel hatları ile 
açıklanmaktadır.  

Sunumun amacı Üniversitemizce kullanılabilir mevcut 
AB proje fon kaynaklarının tanıtılması suretiyle sorumlu 
bireylerde konu farkındalığı yaratmaktır. 



Avrupa Birliği`nin temel hedefi, dünyada en 
dinamik ve rekabetçi bilgi-temelli ekonomisine 
sahip olarak, sağlıklı sürdürülebilir bir ekonomik 
gelişme, daha fazla sayıda ve daha iyi iş alanları 
ile çok iyi bir toplumsal uyumun sağlanmasıdır. 

Amaç 



Bütçe dağılımı 

Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63 

Anahtar Faaliyet 2 (KA2) % 28 

Anahtar Faaliyet 3 (KA3)    % 4 



İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 
Faaliyeti Nedir? 

Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, 

istihdam edilebilirlik, yaratıcılık ve 

girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 

eğitim, gençlik alanında ya da işgücü 

piyasasında aktif olarak yer alan her 

türlü kurum kuruluş arasında 

gerçekleştirilecek eğitim, öğretim 

faaliyetlerinde 

kurumsal işbirliğinin destekleneceği 

faaliyet çeşididir. 



Genel amaçları nelerdir? 

•    AB'ye katma değer sağlamak 

•    Bireyler, kurum/kuruluşlar ve sistemler üzerinde güçlü bir 

etki yaratmak üzere eğitim alanında işbirliğini geliştirmek 

•    Ortaya çıkacak proje sonuçlarının azami derecede 

yaygınlaştırılma: ve sonuçlardan faydalanılmasını sağlamak 



KA 2 altında yer alan faaliyetler? 

•    Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships) 

•    Bilgi Birlikleri (Knowledge Alliances) 

•    Sektörel Beceri Birlikleri (Sector Skills Alliances) 

• Kapasite Genişletme Projeleri (Capacity Building Projects) 
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Stratejik Ortaklıklar 

(Strategic Partnerships) 



Stratejik Ortaklıklar nedir? 

Daha kaliteli eğitim ve kurumsal 

modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi 

uygulamaların konu ile ilgili 

kurum/kuruluşların bir araya gelerek 

transfer edilmesi, uygulanması, test 

edilmesi, yaygınlaştırılmasının 

destekleneceği faaliyet çeşididir. 



Stratejik Ortaklıkların alt başlıkları... 

•    Yükseköğretim için stratejik ortaklıklar 

•    Mesleki eğitim için stratejik ortaklıklar 

•    Okul eğitimi için stratejik ortaklıklar 

•    Yeti şkin eğitimi için stratejik ortaklıklar 

•    Gençlik için stratejik 

ortaklıklar 



Yükseköğretim için Stratejik 
Ortaklıkların amaçları... 

Kalite ve Yenilikçi yaklaşım ile yükseköğretim 

kurumlarının modernleşmesine katkı 

Kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi 

• Katılımcı kuruluşların kapasitelerinin arttırılması 



Temel özellikleri neler? 

Esnek, belli bir formatı olmayan 
projeler 

Proje amacına hizmet edecek her türlü 

faaliyet proje içerisinde yer alabilir... 



Eğer proje gerektiriyorsa. 

Stratejik ortaklık projeleri içerisinde 

hareketlilik faaliyetleri 

gerçekleştirilebilir. 

Söz konusu hareketlilik faaliyetleri: 

*    2-12 ay süre ile eğitim verme ya 

da 

*    5-60 gün arası eğitim alma 

etkinliği olabilir... 



Neler yapılabilir? 

•    Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını 
sağlamak 

•    Yenilikçi uygulamaların test edilmesi, uyarlanması, 

benimsenmesi ve hayata geçirilmesi 

(Metotlar, araçlar, müfredat,çalışma programları vb.) 

• Eğitim-öğretim sistemlerini geliştirmek üzere 

kurumlar arası işbirliği faaliyetleri 



Kimler katılabilir? 

Her çeşit kamu kuruluşu veya özel 
kuruluş. 

-    Bir yükseköğretim kurumu 

-    Her seviyede okul/enstitü/eğitim merkezi 
-    Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernek, vakıf, sivil 
toplum örgütleri 
-    Küçük, orta ya da büyük ölçekteki kamu işletmeleri 
veya özel işletmeler 

-    Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki kamu organları 

-    Ticaret odaları, sendikalar gibi çalışma hayatının 

temsilcileri 

-    Diğer. 



Başvuru. 

3 farklı program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş ile 

Ulusal Ajans tarafından yönetilecektir. 

Son başvuru tarihi: İlan edilecek 
(Lütfen UA kontrol ediniz) 
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Bilgi Birlikleri 

(Knowledge Alliances) 



Bilgi Birlikleri nedir? 

Yenilikçiliği arttırmak üzere 

yükseköğretim ile iş dünyasının bir 

araya gelmesini hedefleyen 

faaliyettir.... 



Bilgi Birliklerinin amaçları: 

•    Yükseköğretim kurumları ve iş 

dünyası arasındaki işbirliğini teşvik 

etmek 

•    Öğrenme ve öğretme hakkında 

yenilikçi yöntemler geliştirmek 

•    Bilginin ve birikimin akışını 
güçlendirmek 



Neler yapılabilir? 

• Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının 

geliştirilmesi ve uygulanması 

•    Yeni öğretim programlarının geliştirilmesi 

•    Yükseköğretim ve işletmeler arasında 
bilgi akışını sağlayacak çalışmalar yapılması 



Bütçe 

*    2-3 yıllık projeler 

*    500Bin – 1 Milyon Avro arası hibe 

*    Uygun görülen maliyetlere %75 oranında 

katkı 

Hedef: 

*    2020'ye kadar 200 Bilgi Birliği oluşturmak 

*    Avrupa'daki tüm yükseköğretim kurumlarının 

%20'sini üniversite-iş dünyası işbirliğine dahil 

etmek 



Başvuru 

•    3 farklı program üyesi ülkeden en az 6 kuruluş 

•    En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme 

•    Komisyon Yürütme Ajansı tarafından 

yürütülecektir. 

•    Son başvuru tarihi: Mart-Nisan 2015 ilan edilecektir 
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Sektörel Beceri Birlikleri 

(Sector Skills Alliances) 



Sektörel Beceri Birliklerinin amaçları. 

•    Mesleki eğitim programlarının kalitesini 

 arttırmak 

•    Mesleki eğitim hakkında yenilikçi yollar 

 geliştirmek 

•    Mesleki eğitimi işdünyasına yaklaştırmak 

•    Payda şlar arasında bilgi akışını geliştirmek 



Neler yapılabilir. 

Mesleki eğitimdeki eksiklikleri 
belirlemek 

Yeterlik standartlarını 
tanımlamak 

İş dünyası ile ortaklaşa bir müfredat 
geliştirmek 



T.C
. 
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Kapasite Genişletme Projeleri 

(Capacity Building in the Field of Youth) 



Kapasite Genişletme projeleri nedir? 

Program ülkeleri ile ortak ülkeler (partner 

countries) arasındaki gençlik alanındaki 

işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 

projelerdir. 



Projeler 
 Almanya’da İnşaat Teknolojisi Uygulamaları, T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı, Leonardo da Vinci Programı, II. aşama: 2000–2006, Hareketlilik Projesi, Proje Yöneticisi, 
TR/05/A/F/PL2-061, 2005-2006. 

 Yapı-Zemin Dinamik Etkileşim Problemlerinde Temel Titreşimlerinin Azaltılması İçin Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi, 
T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Leonardo da Vinci Programı, 
II. aşama: 2000–2006, Hareketlilik Projesi, Proje Yöneticisi, TR/05/A/F/EX1-1541, 2005-2006. 

 Hareketli Yüklerden Kaynaklanan Yapı Titreşimlerinin Azaltılması, T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Leonardo da Vinci Programı, II. aşama: 2000–2006, Hareketlilik Projesi, 
Proje Yöneticisi, TR/06/A/F/EX1-0003, 2006-2007. 

 Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanayi Deneyimlerinin Geliştirilmesi, T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Leonardo da Vinci Programı, II. aşama: 2000–2006, Hareketlilik 
Projesi, Proje Yöneticisi, TR/06/A/F/PL2-010, 2006-2007. 

 Increasing Employability of Disabled People, T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı, Leonardo da Vinci Programı, Yenilik Transferi, Proje Yöneticisi, LLP-LdV-TOI-2007-TR-039, 2007-
2009. 

 Empowerment through Study, Training, Enabling Education and Mentoring, UK National Agency, Project Partner, 
LLP-LdV-TOI-2007-UK-020, 2007-2009.  



Projeler 
 Reducing Energy Requirements in Construction by Using Industrial By-Products, Turkish Government Research 

Proposal, Cooperation between Higher Education Council of Turkey and British Council, Accepted by British 
Council, 2012-... (Joint project coordinator).  

 
 LIFELONG LEARNING PROGRAMME Centralized, LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of 

innovation, “Mobile Training for Home and Health Caregivers for People with Disabilities and Older People” (M-
CARE), 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP, Project Cordinator, 2013. 

 
 Utilization and Reduction of Various Waste Items in Environmentally Safe and Durable Construction Materials For 

New And Historic Applications UWECA, People Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange 
Scheme, Call: Fp7-People-2013-IRSES. 

 
 European Cooperation in Science and Technology, COST. Innovation in Intelligent Management of Heritage 

Buildings, Open Call oc-2013-2, Proposal Reference oc-2013-2-17385, Researcher, Submitted to Brussels, 2014. 
 
 Erasmus+ Ana Eylem 2- Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Yetişkin Eğitimi Alanında Sektörler Arası 

Stratejik Ortaklıklar (KA2), “Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business 
Succession Planning for micro-SMEs”, Proje Koordinatörü, 2014-… 

 
 Horizon 2020 (H2020), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA),  Innovative Training Networks (ITN), New 

generation of creative, entrepreneurial and innovative researchers,  Excellence in Science: Research Idols in 
Waste Technologies,  Research Idols for Sustainable Technologies for Waste in Construction & Housing (RIST 
WACH) 

 



Nihai bilgiler için: 

•    AB Komisyonu teklif çağrısı: Kasım sonu 

•   Ulusal teklif çağrısı: Aralık ortası 

 •    UA web 

sayfası 

•    Erasmusnet e-posta ağı 



Bir projeniz (proje fikriniz) var mı?  

 İlgi alanınıza giren proje fon kaynaklarını belirleyin. 

Başvuru son tarihinden en az 5 ay öncesinde ilgili 
proje destekleri hakkında bilgi edinin (uzun soluklu 
doküman inceleme süreci!) 

Çağrı metni, çalışma kitabı (work programme) ve proje 
rehberini inceleyin (bir önceki döneme ait!). 

 Lokal proje grubu oluşturun (takım çalışması!).  
Yaptığım tüm işler arasında en hayati olan, bizim için çalışanların hünerlerini koordine etmek ve ortak bir amaca 
doğru yönlendirmekti. Walt Disney 

 

Nasıl? (Nereden) başlamalıyım? 



Düzenli aralıklarla ve gündemli olarak toplanın.  
Plan hiçbir şeydir, planlama her şey…  Dwight D. Eisenhower 
 

 İlgili fon kaynağına yönelik proje başvuru formunu taslak 
olarak doldurun.  

Ortaklıklar için görüşmeler yapın (hazırlık ziyaretleri!).  

 Proje başvuru formunu son başvuru tarihinden en az 15 
gün önce tamamlamış olun. 

Başvuru öncesi hakemlik deneyimi olan bir uzmanın 
görüşünü alın. 

 Projenizi teklif edin (bu işi başvuru son tarihinden önce 
yapın). 

Nasıl? (Nereden) başlamalıyım? 



Kabul edilmediyse tekrardan ve daha güçlü 
hazırlanarak yeniden teklif edin. 

Akıllı adamlar kendi hatalarını ve başkalarının hatalarını tekrarlamaz. Konfüçyus 

Desteklenme kararı alındı (mutlu son veya 
başlangıç!!) 

Desteklenmedi (nedenlerini araştırın) bir 
sonraki döneme 



Bir işin yapılmasındaki ısrardan hep 

etkilenmişimdir. Bilmek yetmez, bildiklerimizi 

uygulamak zorundayız. İstekli olmak yetmez; 

yapmak zorundayız.  

Leonardo da Vinci 



Teşekkürler 


