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Erasmus+: Hedefler
Erasmus+ Programı

Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri

destekleyerek Avrupa’da;

• İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç

duyduğu becerilere sahip,

• Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı

sağlamayı hedeflemektedir.



Niçin Yeni Bir Program?

• 7 yıllık bütçe dönemi

• Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe

• Daha basit, tek bir program



Neden Erasmus+ Adı?

• En bilinen program

• + süreklilik



Erasmus+ Rakamsal Hedefleri

%40 artış• Toplam bütçe: 14,7 Milyar €

• 4 milyon Avrupalı için yurtdışında

– eğitim alma,

– iş deneyimi kazanma ve

– gönüllü olma fırsatı





Erasmus+ Hedef Kitlesi

• Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan
kurum/kuruluşlar

• İşletmeler

• Eğitim çalışanları

• Örgün eğitim öğrencileri

• Gençler

• Gençlik çalışanları



Hangi Ülkelerde Uygulanacak?

• 28 Avrupa Birliği üyesi Ülke

• 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: 
İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn ve Norveç

• 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya

• Program Üyesi toplam 34 ülke



Neler Değişti?

• Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi

• Daha basit başvuru ve uygulama koşulları

• Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel 
kişilikler tarafından yapılabilme imkanı

• Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve
bütçelendirme



Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı

2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi

HayatboyuÖğrenme
Programı

Grundtvig  
Erasmus  

Leonardo da Vinci  
Comenius

Gençlik Programı

Uluslararası  
Yükseköğretim  
Programı

Erasmus  
Mundus,Tempus,  
Alfa, Edulink,  
İkitaraflı Program

ERASMUS +

• 3 Ana Eylem

1.

Bireysel  
Hareketlilikler

2.

Yenilik ve İyi  
Uygulamaların  
Değişimi İçin  

İşbirliği

3.

Politika  
Reformlarının  
Desteklenmesi

• Spor • Jean MonnetFaaliyetleri



ERASMUS+

1. Bireysel  
Hareketlikler

Eğitim ve Gençlik  
Alanındaki Hareketlilik  

Projeleri

Geniş Katılımlı Avrupa  
Gönüllü Hizmeti  
Organizasyonları

Ortak Master Derecesi

Master Öğrencisi Kredi  
Garantisi

2. Yenilik ve İyi  
Uygulamaların

Değişimi İçin İşbirliği

Stratejik Ortaklıklar

Bilgi Ortaklıkları

Sektörel Beceri
Ortaklıkları

Gençlik Alanında Kapasite  
Geliştirme

3. Politika  
Reformlarına Destek

Yapılandırılmış Diyalog:  
Gençlerle gençlik alanındaki  
karar alıcılarınbuluşmaları

Spor

İşbirliği Ortaklıkları

Kar Amacı Gütmeyen
Spor Etkinlikleri



PROGRAM ÜLKELERİ PARTNER ÜLKELER

AB ÜYESİ OLANLAR
BELÇİKA –YUNANİSTAN-LİTVANYA-
PORTEKİZ-BULGARİSTAN-İSPANYA-

LÜKSEMBURG-ROMANYA-ÇEK 
CUMHURİYETİ-FRANSA-MACARİSTAN-
SLOVENYA-DANİMARKA-HIRVATİSTAN-
MALTA-SLOVAKYA-ALMANYA-İTALYA-
HOLLANDA-FİNLANDİYA-ESTONYA-

KIBRIS-AVUSTURYA-İSVEÇ-İRLANDA-
LİTVANYA-POLONYA-BİRLEŞİK KRALLIK

AB ÜYESİ OLMAYANLAR
YUGOSLAVYA-LİHTENŞTAYN-İSVİÇRE-

MAKEDONYA-NORVEÇ-TÜRKİYE-

İZLANDA

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN-
BELARUS-GÜRCİSTAN-
MOLDOVA-UKRAYNA

CEZAYİR-MISIR-İSRAİL-
ÜRDÜN-LÜBNAN-LİBYA-FAS-

FİLİSTİN-SURİYE-TUNUS
ARNAVUTLUK-BOSNA 

HERSEK-KOSOVA-KARADAĞ-
SIRBİSTAN

RUSYA FEDERASYONU



ERASMUS+     GENÇLİK



ERASMUS + GENÇLİK 

Amaçlar

• Gençler ve gençlik çalışanlarının öğrenim hareketliliğine fırsat
sunmak (yeterlilik ve beceri seviyesini yükseltmek, demokratik
hayata katılım, aktif vatandaşlık, kültürlerarası diyalog, sosyal
dahil olma vs.)

• Gençlik çalışmalarının kalitesini artırmak

• Politika reformlarını tamamlamak

• Yaygın ve sargın öğrenmenin tanınmasını desteklemek

• Program ve Ortak Ülke paydaşları ile uluslararası kuruluşlar
arasında hareketlilik ve işbirliğini sağlamak,

• Ortak Ülkelerde hedeflenen kapasite gelişimini teşvik etmek



ERASMUS + GENÇLİK
Öncelikler:

• Gençlerin sosyal içerme ve refahını (gençlerin işsizlik sorunu ile
mücadele eden projeler) sağlamak,

• Dış mekan faaliyetlerinin ve halka yönelik sporların yapılmasını teşvik
etmek

• AB vatandaşlığı ve buna eşlik eden haklar konusunda bilinçlendirmek
veya gençlerin AB politikalarının yapılmasına aktif katılımını desteklemek

• Öğrenme çıktılarına dayanarak ve yenilikçi ve öğrenici merkezli
pedagojik yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme
yöntemlerini geliştirmek

• Gençlik çalışmasında ve yaygın öğrenmede  BİT 

• kavrayışını  güçlendirmek



ERASMUS + GENÇLİK 

Hedef Kitlesi:

• Gençler (13-30 yaş), gençler için çalışanlar (yaş sınırı yok)

• Kamu, sivil toplum ve sosyal sorumluluk konusunda aktif
kuruluşlar

• En az dört gencin oluşturduğu gençlik grupları



ERASMUS + GENÇLİK 

Desteklenen Faaliyetler:

Ana Eylem 1: Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek



BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

ANA EYLEM 1 (Key Action 1) – KA1 



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği
Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik 

Projeleri

• Gençlik Değişimleri 

• Avrupa Gönüllü Hizmeti       

• Gençlik Çalışanları için Eğitim ve Ağ Kurma



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik 
Hareketlilik Projeleri

Gençlik Değişimleri
•Azami 21 günlük süre boyunca farklı ülkelerden genç gruplarının
tanışmasına ve birarada yaşamasına olanak tanır.

•Katılımcılar bir faaliyet programını ortaklaşa yürütürler

•Yaygın eğitim yöntemleri kullanılır (çalıştaylar, alıştırmalar,
tartışmalar, rol canlandırmalar, simülasyonlar, dış mekân
faaliyetlerinin vb. bir karışımı)



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik 
Hareketlilik Projeleri

Gençlik Değişimleri
Gençlerin yeterlilik geliştirmelerine; farkındalık kazanmalarına;
yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine;
dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine
olanak tanır.

Program ülkesi ve AB’ye komşu ortak ülkelerden iki veya daha
fazla katılımcı kuruluş arasındaki ulusötesi işbirliğine dayanır.

Akademik araştırma gezileri; finansal kâr amacı taşıyan değişim
faaliyetleri; turizm kapsamına giren değişim faaliyetleri; festivaller;
tatil seyahatleri; gösteri turları bir gençlik değişimi değildir.



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği
Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Gençlik Değişimleri
Kimler katılımcı olabilir? 13-30 yaş arasındaki kişiler

Hangi ülkeler ortak olabilir? Program ülkesi ve AB’ye Komşu Ortak Ülkeler (AB’ye
komşu ortak ülkelerle yapılacak faaliyetler için: Faaliyet en az bir Program
Ülkesinden bir katılımcı kuruluş ve AB’ye komşu bir Ortak Ülkeden bir katılımcı
kuruluş içermelidir)

Kimler başvuruda bulunabilir? STK, kamu kurumları, yerel bölgesel otoriteler,

kurumsal sosyal sorumluluk yapan ve kar amacı güden kurumlar, gençlik
grupları

Proje süresi (hazırlık+faaliyet+izleme) ne kadardır? 3-24 ay

Faaliyet (hareketlilik) süresi ne kadardır? 5-21 gün

Faaliyet nerede gerçekleşir? Herhangi bir ortağın ülkesinde



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Avrupa Gönüllü Hizmeti

17-30 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü
hizmet

Azami 12 ay

Ücretsiz

Gençlik bilgilendirmesi ve gençlik politikaları, gençlerin kişisel ve sosyo-
eğitimsel gelişimi, sivil katılım, sosyal bakım, dezavantajlı kimselerin dahil 

edilmesi , çevre, yaygın eğitim programları, BİT’ler ve medya 
okuryazarlığı, kültür ve yaratıcılık, kalkınma için işbirliği vb. 



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Avrupa Gönüllü Hizmeti

1 AGH Projesi= 1-30 gönüllü

Geçerli bir AGH akreditasyonuna sahip olmalı

Ayrılış öncesi eğitimi, varış sonrası eğitimi, ara dönem
değerlendirme toplantısı ve nihai değerlendirme toplantısı

Program Ülkesinden bir gönüllü: Diğer bir Program Ülkesinde
veya AB’ye komşu bir Ortak Ülkede

AB’ye komşu Ortak Ülkeden bir gönüllü: Program Ülkesinde



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği
Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Avrupa Gönüllü Hizmeti
Kimler katılımcı olabilir? 13-30 yaş arasındaki kişiler
Hangi ülkeler ortak olabilir? Program ülkesi ve AB’ye Komşu Ortak
Ülkeler (AB’ye komşu ortak ülkelerle yapılacak faaliyetler için:
Faaliyet en az bir Program Ülkesinden bir katılımcı kuruluş ve
AB’ye komşu bir Ortak Ülkeden bir katılımcı kuruluş içermelidir)
Kimler başvuruda bulunabilir? Sivil Toplum Kuruluşları
(Vakıf,Dernek), Gençlik Merkezleri, Üniversiteler, Kalkınma
Ajansları, belediyeler, KSS yapan ve kar amacı güden kurumlar,
valilikler, kaymakamlıklar, il Müdürlükleri
Proje (hazırlık+faaliyet+izleme) süresi ne kadardır? 3-24 ay
Faaliyet (hareketlilik) süresi ne kadardır? 2 hf- 12 Ay



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Gençlik Çalışanları için Eğitim ve Ağ Kurma

•Gençlik çalışanlarının mesleki gelişiminin desteklenmesi

•Gençlik çalışanlarının seminerlere, eğitim kurslarına, irtibat
kurma etkinliklerine, çalışma ziyaretlerine katılımının sağlanması

•Gençlik alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta yurt dışında
işbaşı eğitimi/gözlem süreci



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği
Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

Gençlik Çalışanları için Eğitim ve Ağkurma

Kimler katılımcı olabilir?  Yaş sınırı yok

Hangi ülkeler ortak olabilir?  Program ülkesi ve AB’ye Komşu Ortak Ülkeler 
(AB’ye komşu ortak ülkelerle yapılacak faaliyetler için: Faaliyet en az bir 
Program Ülkesinden bir katılımcı kuruluş ve AB’ye komşu bir Ortak 
Ülkeden bir katılımcı kuruluş içermelidir)

Kimler başvuruda bulunabilir? STK, kamu kurumları, yerel bölgesel 
otoriteler, kurumsal sosyal sorumluluk yapan ve kar amacı güden kurumlar, 
gençlik grupları

Faaliyet nerede gerçekleşir?  Herhangi bir ortağın ülkesinde

Proje (hazırlık+faaliyet+izleme) süresi ne kadardır? 3-24 ay

Faaliyet (hareketlilik) süresi ne kadardır?   2 gün- 2 Ay



Ana Eylem 1:  Bireysel Öğrenme Hareketliliği

Gençlere ve Gençlik  Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projeleri

26 Nisan 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi

01 Ağustos – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında başlayanlar içindir.

04 Ekim 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi

01 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında başlayanlar içindir.

















YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN 
DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

ANA EYLEM 2 (Key Action 2) – KA2 



Ana Eylem 2:  Yenilik ve iyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Gençlik alanında stratejik ortaklıklar

• Yenilikçi uygulamaların;

-geliştirilmesi

-transfer edilmesi

-uygulanması

amacıyla, farklı ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki
stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.

• İş dünyası ile gençlik çalışmalarının bağlarını güçlendirmek



Ana Eylem 2:  Yenilik ve iyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Gençlik alanında stratejik ortaklıklar

Proje türleri:

1. Sektörel: Gençliğin politika hedeflerine, sorunlarına
ve ihtiyaçlarına yönelen

2. Sektörlerarası: Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının
birkaçı ile ilgili politika hedeflerine, sorunlara ve
ihtiyaçlara yönelen



Ana Eylem 2:  Yenilik ve iyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Gençlik alanında stratejik ortaklıklar

Aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilir:

• Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına

yönelik faaliyetler

• Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve

uygulanmasına yönelik faaliyetler

• Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin

tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin

Youthpass ile ilgili etkinlikler)

• Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği destekleyen faaliyetler

Opsiyonel: Gençlik çalışanlarının öğrenme faaliyetleri!



Ana Eylem 2:  Yenilik ve iyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Gençlik alanında stratejik ortaklıklar

Kimler katılımcı olabilir? Program ülkeleri, Komşu ortak ülkeler veya diğer
ortak ülkeler’de yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk
alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar)

Kimler başvuruda bulunabilir? Program ülkelerinden kâr amacı gütmeyen
bir kurum/kuruluş, dernek, STK, kamu kurumu, sanayi ve ticaret odaları,
gençlik grupları, sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden
kuruluşlar

Kaç ortak gerekir? Asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran
dahil). (Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir)

Proje süresi ne kadardır? 6 ay- 2 yıl
Proje nerede gerçekleşir? Proje katılan ortakların ülkelerinde



Ana Eylem 2:  Yenilik ve iyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Gençlik alanında stratejik ortaklıklar

26 Nisan 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi

01 Ağustos – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında başlayanlar içindir.

04 Ekim 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi

01 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında başlayanlar içindir.







POLİTİKA REFORMUNA DESTEK

ANA EYLEM 3 (Key Action 3) – KA3 



Ana Eylem 3:  Politika Reformuna Destek

Yapılandırılmış Diyalog: 

•Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasındaki

işbirliğinin desteklenmesi

•Gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik etme

•Gençlik alanında politika çerçevesi üzerine odaklanan

konularda tartışmaları destekleme



Ana Eylem 3:  Politika Reformuna Destek
Yapılandırılmış Diyalog: Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasındaki 

işbirliğinin desteklenmesi 

Ulusal ya da ulusötesi!

Toplantılar
Konferanslar,
Danışma etkinlikleri (online anketler ve diğer online danışma türlerini
de içeren organizasyonlar),
Simülasyon etkinlikleri,
Avrupa Gençlik Haftası kapsamına giren gençlik politikası temalı
etkinlikler
ve
Gençler ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu sağlayan diğer
etkinlikler.

Kurum/kuruluşların yasal toplantıları, siyasi etki altında 
gerçekleşen etkinlikler gerçekleştirilemez. 



Ana Eylem 3:  Politika Reformuna Destek

Yapılandırılmış Diyalog: Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasındaki 

işbirliğinin desteklenmesi 

Kimler katılımcı olabilir? Program ülkeleri veya komşu ortak ülkelerde yer alan
STK, kamu kurumlarından en az 30 genç (13-30 yaş arası)

Kimler başvuruda bulunabilir? Program ülkelerinden STK, kamu kurumları

Kaç ortak gerekir?
Ulusal toplantılar: Ortak olmadan yapılabilir (yalnızca bir ortak vardır, o

da başvuranın kendisidir)
Ulusötesi toplantılar: En az iki farklı ülkeden en az iki ortak (En az biri

program ülkesi olmalı)

Proje süresi ne kadardır? 3 ay- 2 yıl
Proje nerede gerçekleşir? Proje başvuranın ülkesinde (Eğer başvuran Avrupa

çapında bir STK ise proje herhangi bir program ülkesinden ortağın ülkesinde)



ULUSÖTESİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ (TCA)

• Eğitim ve gençlik alanındaki girişimlere katkıda bulunmak

• Dezavantajlı gençler de dahil olmak üzere gençlerin
becerilerini ve anahtar yeterlilik düzeylerini artırmak

• Aktif vatandaşlığı, kültürlerarası diyaloğu, sosyal dahil etmeyi
ve dayanışmayı desteklemek

• Gençlik faaliyetlerinin uluslararası boyutunu ve gençlik
çalışanlarının rolünü artırmak

• Farklı ülkelerden ortakların iş birliğini pekiştirmek

• Avrupa değerlerine karşı olumlu bir tutum oluşmasına katkıda
bulunmak



Ana Eylem 3:  Politika Reformuna Destek
Yapılandırılmış Diyalog: Gençlik alanında gençler ve 
karar alıcılar arasındaki işbirliğinin desteklenmesi 

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

26 Nisan 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi

01 Ağustos – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında başlayanlar

içindir.

04 Ekim 2016 tarihli son başvuru tarihi, projesi

01 Ocak – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında başlayanlar içindir.













TURNA Elektronik Proje 

Yönetim Sistemi 



Online Başvuru Adımları
 Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

 PIC Kodu almak için izlenmesi gereken adımlar

TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi Yeni Kullanıcı Hesabı Oluşturma

TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi Başvuru Formu Listesi Ekranı

 Başvuru Formunu Submit Etme (Başvuru formunun Avrupa Komisyonu

veritabanına yüklenilmesi

Başvuru Formunun TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’ne Yüklenilmesi

Uyarılar



Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen tüm 

kurum/kuruluş/gruplar; Avrupa  Komisyonu Katılımcı 
Portalının Tek Kayıt Sistemine (Unique Registration

Facility: URF) kayıt yaptırmak ve 9 (dokuz) haneli PIC 
kodu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak  zorundadır. 

Bu numara başvuru yapmak isteyenlerin başvuru 
formlarına ulaşmalarını  sağlayacak ve Ulusal 

Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluş/gruplar ile 
yapılacak tüm  iletişimlerinde kullanılacaktır.



PIC Kodu almak için izlenmesi gereken adımlar :

• Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (ECAS) kayıt olunması:

• ECAS Web Sayfası

• ECAS Üyeliği için Kullanıcı Kılavuzu

• Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt
olunması:

• URF Kayıt Sayfası  URF Rehber 
(PIC)

Başvurunuz için kullanacağınız başvuru formları 
TURNA Elektronik Proje

Yönetim  Sistemi’nden indirilmelidir.



TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi Yeni Kullanıcı 

Hesabı Oluşturma

TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’nde yeni

kullanıcı hesabı oluşturmak tarayıcınızdan

https://online.ua.gov.tr/turna/ adresine giriş yapınız…

https://online.ua.gov.tr/turna/


Yeni Kullanıcı Ekranı





Bu ekranda başvurunuzu herhangi bir kurum adına yapmak 
istiyorsanız “Kurumsal”, vergi  numarası bulunmayan bir 
dernek/grup ya da kendi oluşturduğunuz topluluk adına 
başvuru  yapacaksanız “Grup” türünde kullanıcı hesabı 

oluşturmalısınız.



Kurumsal türde kullanıcı hesabı tanımlanırken kuruma ait Vergi Kimlik No esas 
alınmaktadır.  Kurumun vergi numarası ile daha önceden sistemde tanımlanmış bir 
kullanıcı hesabı var ise  sistem tarafından kontrol edilerek vergi numarası sonuna 

otomatik olarak verilen sıra  numarası ile farklı bir hesap oluşturulacak ve bunun için 
onayınız istenilecektir.



Grup türünde kullanıcı hesabı tanımlanırken proje sorumlusunun bilgileri esas 
alınmaktadır.  Proje sorumlusuna ait TC Kimlik numarası ve bilgileri ile hesap 

oluşturulmalıdır. 



TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi Başvuru 
Formu Listesi Ekranı



Ekranda başvuru dönemine göre başvuru formları listelenmektedir. Başvuru yapmak  
istediğiniz programa ait formu “Başvuru Formu İndir” alanına tıklayarak sisteminize  

indirip, sisteme bağlı olmaksızın (offline) doldurabilirsiniz. Form indirme işlemi 
sırasında  daha önceden edinilen PIC kodunun girilerek ‘Tamam’ butonuna basılması 

gerekmektedir.  Sonrasında form bilgisayarınıza indirilecektir.



Başvuru Formu İçerik



Başvuru formlarında bulunan kırmızı çerçeveli alanlar zorunlu alanlardır. Bu 
alanların tamamı  doldurulmadan başvuru yapılmasına sistem tarafından 
izin verilmemektedir. Formun  içeriğinde yer alan tüm alanların eksiksiz 

ve doğru bir şekilde doldurulduğundan emin  olunmalıdır.

Başvuru formu doldurulurken, önceden ECAS sistemi üzerinden alınan 
PIC numarasının  girilerek check işleminin yapılması gerekmektedir.

Doldurulan  formun  kaydedildikten  sonra  Avrupa  Komisyonu  veritabanına 
“submit”

edilmesi ve sonrasında kaydedilerek TURNA Elektronik Proje Yönetim 
Sistemi’ne  yüklenilmesi gerekmektedir.



Başvuru Formu Submit Etme (Başvuru formunuzun Avrupa 
Komisyonu veritabanına  yüklenilmesi)

Formun içeriğinde yer alan tüm alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde 
doldurulduğundan  emin olunduktan sonra form kaydedilir. Formun son 
sayfasında yer alan “Submit Online”  butonuna basılarak başvurunun ilk 

aşaması olan Avrupa Komisyonu veritabanına yükleme  işlemi tamamlanır. 
(Form submit işlemi sırasında internet bağlantınızın olması  gerekmektedir.)



Başvuru formu submit edilerek Avrupa Komisyonu veritabanına yüklenildiğinde işlemin  
yapıldığı tarih ve saat bilgileri (Time), işlemin doğru olarak yapılıp yapılamadığı (Event),  

Komisyon veritabanı tarafından yüklenilen forma verilen yükleme kodu bilgisi (Form Hash
Code) ve yükleme onayı (Status) bilgisi form üzerinde gösterilecektir.

Submit işleminin birden fazla yapılmasında sorun olmamaktadır. Sistem tarafından en son  
yüklenilen form dikkate alınacaktır.

Form Avrupa komisyonu veritabanına sorunsuz olarak yüklenildikten sonra tekrar  
kaydedilerek TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’ne yüklenilmelidir.



Başvuru Formunun TURNA Elektronik Proje 
Yönetim Sistemi’ne Yüklenilmesi

Başvuru formu komisyon veritabanına sorunsuz olarak yüklenildikten sonra, daha önceden  
oluşturulan kullanıcı adı ve parolanızla TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’ne 

giriş  yapılarak form TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’ne yüklenilmelidir.





ERASMUS+ Gençlik Ortak Bulma 
WEB Siteleri



OTLAS (Avrupa Komisyonu Tarafından 
Geliştirilmiş Ortak Arama Motoru)

• https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/



Balkan Ülkelerinden İrtibat Noktaları

• https://www.salto-youth.net/rc/see/contactpoints/



Bize Ulaşın: 

0246 211 11 62-63 Rektörlük Binası C  Blok

eucenter@sdu.edu.tr @sdu_pk

mailto:eucenter@sdu.edu.tr

