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GENÇLİK ALANINDA 

ERASMUS AKREDİTASYONU



Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu Nedir?

• Erasmus Akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve işbirliğine

açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetleri

uygulamayı planlayan kurum/kuruluşlar için bir araçtır.

• Bireylerin/gençlik gruplarının başvurusuna açık değildir.



Standart Proje Başvurusundan Farkı Nedir?

• Erasmus Gençlik Akreditasyonu, Ana Eylem 1 altındaki hareketlilik faaliyetleri

kapsamında hibe fırsatlarına basitleştirilmiş erişim olanağı sağlamaktadır.

• Başvuru sahibi kurum/kuruluşların başvuru aşamasında hibe kullanımına dair

uzun vadeli Stratejik Gelişim Planları olmalıdır.

• Akredite kuruluşlar, gençlik alanındaki hareketlilik faaliyetlerinde Erasmus

Gençlik Kalite Standartlarına uymayı ve yüksek kalite sunmayı taahhüt eder.

• Akredite edilen kurum/kuruluşlar, Ulusal Ajans tarafından akreditasyon

kurallarına göre düzenli olarak ilerleme raporu ve izleme ve kontrol

faaliyetlerine tabi olacaktır.



Amaçlar

• Gençlik alanında aktif olarak faaliyetlerini sürdüren kuruluşların kapasitesini

artırarak yerel, bölgesel, ulusal, ve uluslararası düzeyde gençlik

çalışmalarının kalitesinin geliştirilmesini teşvik etmek.

• Gençlik alanındaki kuruluşların orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeleri

ve planlamalarını buna yönelik yapmaları sağlanacaktır.

• Gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek.



Amaçlar

• Non-formal (yaygın) ve informal (sargın) öğrenim araçlarının kullanıldığı

faaliyetler yoluyla gençlerin kişisel ve mesleki gelişimini güçlendirmek.

• Gençlerin aktif vatandaşlıklarını ve demokratik hayata katılımlarını teşvik

etmek.

• Gençler arasında dahil etme, kültürlerarası diyalog ve dayanışma, fırsat

eşitliği ve insan hakları değerlerini teşvik etmek.



Başvuruya İlişkin Bilgiler

• Hangi Kurum/Kuruluşlar Başvurabilir?

 Erasmus Gençlik Akreditasyonu, kamu veya özel sektör farketmeksizin gençlik alanında

aktif olarak faaliyet yürüten ve en az iki yıllık deneyime sahip tüzel kişiliğe haiz tüm

kurum/kuruluşların başvurusuna açıktır.

 Kuruluşların gençlik faaliyetlerini yürütmek için Erasmus hibe kullanımına dair uzun vadeli

Stratejileri ve ayrıca faaliyet planları olmalıdır.

 Akreditasyon başvurusunda bulunacak kuruluşlar için Erasmus+ (2014-2020) projelerinde

deneyim sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.



Başvuruya İlişkin Bilgiler

• Başvuru Tarihleri: (Open Deadline)

Akreditasyon için son başvuru tarihi bulunmamaktadır. Başvuru sahipleri, şu

anda açık bulunan çağrı kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar herhangi bir

zaman diliminde başvuru yapabilir. Ayrıca her yıl yeni akreditasyon teklif çağrısı

yayınlanacak ve başvuru koşullarında değişiklikler olabilecektir.

• Başvuru Formuna (KA150) Erişim:

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında

yayımlanan e-formlar aracılığıyla ulaşılabilir. 

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

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


Başvuruya İlişkin Bilgiler

• Başvuru dili: İngilizce

• Uygun Faaliyetler:

 Gençlik Değişimleri

 Gençlik Çalışanları Mesleki Gelişim Faaliyetleri

 Hazırlık Ziyaretleri

• Başvurunun Stratejik Gelişim başlığı altında belirtilen ve faaliyetler ve 

hedeflerle ilişkilendirilmesi gereken faaliyet planı min. 3, max. 7 yıllık bir

dönemi kapsayabilir.



Başvuruya İlişkin Bilgiler

• Hibe sözleşmesinin süresi:

 Akreditasyon kapsamında imzalanan birinci hibe sözleşmesinin süresi

15 ay olarak belirlenecektir.

 Akredite kurum/kuruluşların proje süresi, 12 ay geçtikten sonra, 24 aya 

kadar uzatabilecektir.

 Akredite Gençlik kuruluşları, standart proje başvuruları (Gençlik

Hareketliliği) yapamayacak olup sadece ortak kuruluş olarak

projelerde yer alabilecektir.



Başvuru Aşamasında Yüklenmesi Gereken Belgeler

Başvuru Formuna Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 Gençlik alanındaki çalışmalara ilişkin Kurum/Kuruluş Strateji Belgesi (en az 3 yıllık)

 Doğruluk Beyanı (TC Kimlik, İmza, Yer, Tarih Bilgilerine yer verilerek)  



Başvuru Aşamasında Yüklenmesi Gereken Belgeler

ORS Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 Kurum/Kuruluşun kuruluş tarihini gösterir belge,

 Kurum/Kuruluşun yıllık faaliyet programı ya da raporu (gençlik alanında),

 Gençlik alanında yapılan faaliyetlere ilişkin belgeler,

 Organizasyon şeması,

 Finansal kapasiteyi gösterir mali tablo vb. belgeler (bilanço)

 Yetkili kişi/kişilerin özgeçmişi,

 Yasal Temsilci Kimlik Fotokopisi

Not: Gerekli görülmesi durumunda Ulusal Ajans tarafından ek belgeler talep edilebilir.



Değerlendirme Kriterleri 

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların gençlik sektöründe yapacağı akreditasyon

başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

1) Uygunluk Kriterleri:

 Başvuru sahibi kurum/kuruluşun AB üyeleri veya Program ülkelerinde yer

alması,

 Kamu veya özel sektörde gençlik alanında faaliyet yürütmesi.



Değerlendirme Kriterleri 

2) Seçim Kriterleri:

a) İdari Kapasite: Başvuru sahibi, beyan edilen faaliyet planını

uygulamak için yeterli profesyonel ve operasyonel kapasiteye sahip

olmalıdır. Tecrübe açısından, başvuru sahiplerinin gençlik alanında en

az iki yıllık deneyime sahip olması gerekmektedir.

İdari kapasite, Organizasyon Kayıt Sisteminde (ORS) sunulan

belgelere göre doğrulanacaktır.



Değerlendirme Kriterleri 

2) Seçim Kriterleri:

b) Finansal Kapasite: Başvuru sahipleri, beyan edilen faaliyet

planının uygulanması sırasında düzenli faaliyetlerini sürdürmek için

düzenli ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır.

Ulusal Ajans, başvuru sahibi kurum/kuruluşların idari ve finansal

kapasitesine yönelik destekleyici ek belgeler talep edebilir.



Değerlendirme Kriterleri 

3) Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu üç temel alt kriter esas 

alınarak değerlendirilecektir. Bu kriterler; 

 Başvuru sahibi kurumun profil ve deneyim açısından uygunluğu  

(max. 20 puan)

 Stratejik gelişim planı (max. 40 puan) 

 Yönetim ve koordinasyon kalitesi (max. 40 puan)



Değerlendirme Kriterleri 

3) Hibe Kriterleri:

 Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için

belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 70 puan

alınması gerekmektedir.



Değerlendirme Kriterleri 

4) İstisnai Eleme Kriterleri:

 Ulusal Ajansların, başvuru formunun ekler bölümüne yüklenecek

Doğruluk Beyanında belirtilen bilgilerin doğru olmadığını belirlemesi

halinde;

- Aynı veya çok benzer içeriğin farklı kuruluşlar tarafından

başvurularda kullanılması,

- Kişiye ait bilgilerde usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi,



Değerlendirme Kriterleri

4) İstisnai Eleme Kriterleri:

 Doğruluk Beyanında yer alan ve imzalanarak taahhüt edilen AB Mali

Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığının tespit

edilmesi halinde;

- Başvuru taslağının hazırlanması için başka bir kuruluşa veya harici

kişilere ödeme yapılması,

- Sunulan başvurunun, başvuran kuruluş tarafından yazılmış orijinal içeriğe

sahip olmaması,

Ulusal Ajans, başvuru sahibini akreditasyon sürecinden çıkarabilir veya verilen 

bir akreditasyonu herhangi bir zamanda feshedebilir.



Akreditasyonun Geçerliliği

• Akredite olmaya hak kazanan kurum/kuruluşların Erasmus

akreditasyonu 2021-2027 dönemi süresince geçerli olacaktır.

• Akredite edilen kurum/kuruluşlar, Ulusal Ajans tarafından akreditasyon

kurallarına göre düzenli olarak ilerleme raporu ve izleme ve kontrol

faaliyetlerine tabi olacaktır.

• Akredite kurum/kuruluşların hibesi, Ulusal Ajans’ın raporlama ve izleme

faaliyetlerine ilişkin değerlendirme sonucuna göre belirlenecektir.



Akreditasyona İlişkin Referans Alınabilecek Dokümanlar

• Erasmus Gençlik Kalite Standartları

• Avrupa Gençlik Hedefleri

• AB Gençlik Stratejisi (2019-2027)



BAŞVURU AŞAMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 



Başvuruya eklenmesi gereken belgeler

Doğruluk Beyanı:

• Doğruluk Beyanını eklemeyi ve TC kimlik bilgilerini doldurmayı unutmayınız, başvurunuzun 

uygunluğunu değerlendirme aşamasında belge eksikliği ya da belgedeki bilgilerin eksikliği 

nedeniyle elenebilirsiniz.

Faaliyet Tablosu:

• Faaliyet tablosunda, faaliyetlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği bilgisine yer veriniz.

Ortaklık Yetki Belgesi (Mandate): 

• Sahte Ortaklık Yetki Belgesi sorunuyla karşılaşmamak için kurum/kuruluş temsilcileriyle 

önceden birebir iletişime geçerek (online) ortaklık anlaşması imzalayınız.



Kopya Başvuru!

• Kurumunuz/Grubunuz adına sunduğunuz başvuruyu, aynı başvuru dönemi 

(2021) içerisinde farklı bir kurum/grup adı ile sunmayınız. Bu durum, 

projenizin kopyadan elenmesine sebep olacaktır.

• Aynı proje başvurusunu diğer Ulusal Ajanslara sunmayınız. Diğer Ulusal 

Ajanslar ile iletişim kurulduğu için projenizin kopyadan elenmesi durumuyla 

karşılaşabilirsiniz.



Bütçe Revizyonu

• Ulusal Ajanslar, diğer kurum/kuruluş/grupların da hibeden yararlanması için bütçe revizyonu 

yapma hakkını saklı tutar. Proje başvurunuzun dış uzman tarafından değerlendirilip kabul 

edilmesinden sonra iç uzmanlar bütçe revizyonuna gitmektedir. 

• Proje bütçenizi oluştururken mutlaka Program Rehberi’nin Hibe Kriterleri bölümünü inceleyiniz. 

Örneğin;

– İstisnai masraf hibe kaleminden konaklama ücreti talep etmeyiniz. 

– Türkiye sınırları içerisindeki seyahat masraflarınız için yüksek oranda seyahat hibesi talep 

etmeyiniz. 

– Katılımcı sayısını belirlerken makul düzeyde (5-12) katılımcı için hibe talep ediniz.

– Hazırlık faaliyeti için zorunlu olmadıkça/ detaylı bir şekilde gerekçelendiremediğiniz 

durumlarda hibe talep etmeyiniz.




