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KOMİSYON UYGULAMA KARARI (AB) …/…  

22.10.2021 

Kapsayıcılık önlemleri çerçevesinde 

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları 2021-2027 

 
 

AVRUPA KOMİSYONU, 

Avrupa Birliği'nin işleyişine ilişkin antlaşmayı ve özellikle Madde 165(4) ve 166(4)'yi göz 

önünde bulundurarak, Erasmus+: Eğitim ve öğretim, gençlik ve spor için Birlik Programı ve 

(AB) 1288/20131 sayılı yönetmeliği yürürlükten kaldıran 20 Mayıs 2021 tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2021/817 sayılı tüzüğünü ve özellikle 15. madde, Avrupa 

Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin 2021/888 (AB) Yönetmeliğini göz önünde bulundurarak 

20 Mayıs 2021, Avrupa Dayanışma Programı Programını kuran ve (AB) 2018/1475 ve (AB) No 

375/20142 ve özellikle Madde 16(2)'yi yürürlükten kaldıran, 

Buna karşılık: 

 

(1)   Erasmus+ Programını güçlendirme ve genişletme ihtiyacı, Avrupa Konseyi tarafından 

birkaç kez dile getirildi. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 1288/2013 Sayılı 

Tüzüğü ile oluşturulan Erasmus+ Programının (2014-2020) ara dönem değerlendirmesine ve bu 

programın yerini alacak programa ilişkin istişarelerde, Erasmus+ Programı'nın kapsam, mimari 

ve sunum mekanizmalarında süreklilik ihtiyacı oluşturulmuştur. Aynı zamanda, Erasmus+ 

Programının yararlanıcılar için daha kapsayıcı, daha basit ve daha yönetilebilir hale getirilmesi 

gibi bir dizi iyileştirme ihtiyacı belirlendi. 

 

(2)   Hem Erasmus+ Tüzüğü hem de Dayanışma Programı Tüzüğü, Komisyonun daha az fırsatı 

olan insanlar için bir içerme önlemleri çerçevesi geliştirmesini öngörmektedir.4 Ele alınan hedef 

grupların bazılarıyla ilgili olarak Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı Programlarının 

benzerliklerini dikkate alarak ( Erasmus+ Programında daha az fırsatı olan insanlar ve Avrupa 

Dayanışma Programında daha az fırsatı olan gençler), iki Programın uygulama yapılarının ortak 

doğası ve finansman yapısındaki benzerlikler, ortak bir içerme önlemleri çerçevesi 

oluşturulmalıdır. kurulmuş. 
 

1 OJ L 189, 28.5.2021, p. 1. Bundan sonra “Erasmus+ Yönetmeliği” olarak anılacaktır. 
2 OJ L 202, 8.6.2021, p. 32. Bundan sonra “Avrupa Dayanışma Birliği Yönetmeliği” “Erasmus+ ve Avrupa 

Dayanışma Birliği Programı” olarak anılacaktır. 
3 Erasmus+: Eğitim ve öğretim, gençlik ve spor için Birlik Programı'nı kuran ve (AB) 1288/2013 sayılı 

Yönetmeliği yürürlükten kaldıran 20 Mayıs 2021 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2021/817 

sayılı Tüzüğü (AB) 
4 Erasmus+ Tüzüğü, Madde 2(25)'te “daha az fırsata sahip insanları” tanımlar ve Avrupa Dayanışma Birliği 

Tüzüğü, Madde 2(4)'te “daha az fırsatı olan gençleri” büyük ölçüde aynı şekilde tanımlar. Bu Kararda, 

“fırsatı kısıtlı katılımcılar” olarak da anılacaktır. 
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(3) Dahil etme önlemlerinin çerçevesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2021/947 

sayılı Tüzüğü'nün5 Ek III, madde 4'ünde ve ayrıca Avrupa Birliği Çalışma Planı'nda 

belirtilen küresel zorluklara yönelik müdahale alanlarını dikkate almalıdır. Spor 2021-

2024 için. Programlar kapsamında hibe alan özellikle kurumsal gelişim kuruluşların 

içeriği gerçeğe dönüştürmede kilit rolü vardır. Kapsayıcılık projeleri ve erişilebilirlik 

gereksinimlerinin ele alınmasında daha fazla kapasite elde edilmesi ve oluşturulması, 

kuruluş genelinde katılımın teşvik edilmesi ve proje öncesinde, sırasında ve sonrasında 

katılımcılara erişim ve destek. 

(4) Bazı durumlarda, daha az fırsatı olan kişilerin, çoğu zaman engelli kişilerde olduğu gibi, 

ekonomik durumları veya özel durumlarının yarattığı daha yüksek katılım maliyetleri 

nedeniyle finansal nedenlerle Programlara katılma olasılıkları daha düşüktür. Bu gibi 

durumlarda, hedeflenen finansal destekle katılımları kolaylaştırılabilir.. 

(5) Daha az fırsatı olan insanlar için özel önlemlerin mevcudiyeti konusunda farkındalık 

eksikliği, bu hedef grupların daha az katılımına neden olabilir. Farkındalığı artırmak ve 

mevcut fırsatlar ve bunlara nasıl erişebilecekleri konusunda bilgi ve farkındalık 

düzeylerini artırmak için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. 

(6) Kuruluşlar, kendi ihtiyaçları ve topluluklarının ihtiyaçları doğrultusunda kapsayıcılık ve 

çeşitliliği ele almaya davet edilir. Özellikle kapsayıcılık ve çeşitlilik konularıyla ve 

kuruluşlarında daha az fırsatı olan katılımcılarla ilgilenen personel, daha az fırsatı olan 

kişileri desteklemek için diğer kuruluşlardan meslektaşlarıyla birlikte çalışmaktan 

yararlanabilir. Bu konuda kapasitelerini artırmaya yardımcı olmak amacıyla eğitim 

oturumları, akran öğrenme deneyimleri ve işbaşı eğitimi fırsatları gibi farklı destek 

biçimleri düzenlenebilir. 

(7) Daha az fırsatı olan katılımcılara güçlü bir destekleyici yaklaşım, Programlara tam 

katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olmak için anahtardır. 

(8) Kapsayıcılık ve çeşitlilik, finansman başvurularını seçme ve mali destek tahsis etme 

kriterlerinin bir parçasıdır. Katılım ve çeşitliliği aktif olarak ele alan ve daha az fırsata 

sahip katılımcıları içeren kaliteli projelere hibe verme sürecinde öncelik verilebilir. 

(9) Daha az fırsata sahip kişilere, yaklaşımı kendi özel bilgi ve erişilebilirlik ihtiyaçlarına 

göre uyarlayarak kendi kişisel ortamlarında ulaşılmalıdır. Az temsil edilen gruplara bilgi 

sağlamak için önemli bir başarı faktörü, bu hedef gruplarla çalışan paydaşlarla işbirliği 

ve yerel ve bölgesel düzeyde kullanıcıların katılımıdır. 

(10) Belirli bir dizi göstergeyi kullanan özel izleme faaliyetleri, Programlar kapsamında 

mevcut bütçenin daha da stratejik ve hedefli kullanımını kademeli olarak desteklemek 

için nitel ve nicel veriler sağlamalıdır. 
 

 

 

5 Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Aracını kuran 9 Haziran 2021 tarihli Avrupa Parlamentosu 

ve Konseyinin (AB) 2021/947 Tüzüğü – Küresel Avrupa, 466/2014/AB Sayılı Kararı değiştiren ve 

yürürlükten kaldıran ve (EU) 2017/ Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran 1601 ve 480/2009 Sayılı Konsey 

Tüzüğü (EC, Euratom) (OJ L 209, 14.6.2021, s. 1). 
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(11) Dahil etme önlemleri ulusal bağlamda zaten mevcut olabilir. Bu çerçeve tarafından 

uygulamaya konulan tedbirlerle tamamlayıcılık ve sinerji, daha az fırsata sahip 

katılımcılara ulaşma ve onları destekleme konusunda daha büyük bir etkinin elde 

edilmesine katkıda bulunabilir. 

(12) Bu Karar ve takip eden dahil etme eylem planları, temel haklara saygı göstermeli ve 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı tarafından tanınan ilkelere uymalıdır. Ayrıca, 

ayrımcılık yapmama hakkına tam saygıyı sağlamalı ve Şartın 21. maddesinin 

uygulanması. 

(13) Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı Programlarını daha kapsayıcı ve çeşitli hale 

getirme sürecine dahil olan aktörler heterojendir ve fikirlerin ve yeni veya iyileştirilmiş 

mekanizmaların geliştirilmesine katkıda bulunur ve kapsayıcılık ve çeşitliliğin kilit 

çarpanları olarak hareket eder. çabalar, 

BU KARARI KABUL ETTİ: 

BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 
Makale 1 

Konu 

1. Bu Karar, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve dönemi için Erasmus+ ve Avrupa 

Dayanışma Programları için bir içerme önlemleri çerçevesi oluşturur. 

2. Çerçevenin hedeflerini ve uygulanacak eylem ve mekanizmaları ortaya koyar. 

Makale 2 

Dahil etme önlemleri çerçevesinin amaçları 

1. Kapsayıcılık önlemleri çerçevesinin genel amacı, imkanları kısıtlı kişilerin Erasmus+ 

ve Avrupa Dayanışma Birliği Programlarına erişimini kolaylaştırmak, bu erişimi 

engelleyebilecek engelleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasını sağlamak ve Ek'te 

belirtilen şekilde daha fazla uygulama kılavuzu için bir temel teşkil eder. İnsanların 

karşılaşabilecekleri engeller ne olursa olsun, Programların herkes için erişilebilir olması 

gerektiği ilkesinden hareketle amaç, kimseyi geride bırakmamak ve daha kapsayıcı 

toplumlara katkıda bulunmaktır. 

2. Kapsayıcılık önlemleri çerçevesinin dört özel hedefi vardır: 

(a) kapsayıcılığı ve çeşitliliği kesişen bir öncelik ve yol gösterici ilke olarak 

yaygınlaştırmak; 

(b) Programların tasarımı ve eylemlerine tahsis edilen bütçe dahilinde kapsayıcı özellikler 

ve mekanizmalar sunulmasını ve Programların yönetiminin tüm aşamalarında 

kapsayıcılık ve çeşitliliğe odaklanmanın dikkate alınmasını sağlamak; 

(c) imkanları kısıtlı kişiler olarak kabul edilebilecekler hakkında ortak bir anlayış 

oluşturmak ve çeşitliliğe karşı olumlu bir yaklaşımı teşvik etmek; 

 
 

 

6 Bundan böyle « Şart » olarak anılacaktır. 
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(d) Yararlanıcı kuruluşları, kapsayıcılık ve çeşitliliği ele alan daha yüksek kaliteli projeler 

oluşturmada ve projeleri daha kapsayıcı ve çeşitli bir şekilde tasarlama ve uygulama 

konusunda desteklemek. 

3. Bu Kararın Eki, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarına dahil etme 

önlemlerinin uygulanması konusunda rehberlik sağlamak için Komisyonun aldığı ve 

alacağı eylemlerin kapsamlı olmayan bir listesini sunmaktadır. 

 

BÖLÜM II  

KAPSAMA ÖNLEMLERİ 

 
Makale 3 

Öğrenme Formatları 

Programlar, geniş hedef kitlelere ulaşmayı sağlayacak esnek ve erişilebilir öğrenme formatları 

sunacak, böylece imkanları kısıtlı kişilerin eğitim-öğretim, gençlik, spor ve dayanışma 

faaliyetlerine entegrasyonunu artıracaktır. 

Makale 4 

Daha az fırsata sahip katılımcıları desteklemek 

Hazırlık ziyaretleri, dil desteği, güçlendirilmiş mentorluk ve koçluk gibi imkanları kısıtlı olan 

katılımcıları Programlara katılımlarından önce, katılımları sırasında ve sonrasında yeterince 

hazırlamak ve desteklemek için mekanizmalar mevcut olacak ve gerektiği şekilde finanse 

edilecektir. 

Makale 5 

Kuruluşları desteklemek 

Mekanizmalar aşağıdakiler için yerleştirilecektir: 

 

(a) özellikle organizasyonel gelişim, erişilebilirlik ve proje öncesinde, sırasında ve 

sonrasında daha az fırsata sahip katılımcılarla etkileşim açısından içermeyi gerçeğe 

dönüştürmede organizasyonları desteklemek. Bu, eğitim ve tematik ağ oluşturma 

fırsatları gibi kuruluşlarda özellikle kapsayıcılık ve çeşitlilik ile ilgilenen personel için 

daha az fırsata sahip kişileri desteklemek ve kapsayıcı seçim prosedürlerini sağlamak 

için birlikte çalışmak için destek faaliyetleri biçimini alabilir; 

(b) Programların kendilerine sunduğu çeşitli fırsatlar ve destek mekanizmaları hakkında 

daha az fırsata sahip potansiyel katılımcılara ulaşmak ve bu katılımcılar arasında 

farkındalık yaratmak için kuruluşları kilit rollerinde desteklemek. 

 

Makale 6 

Finansal destek 

1. Programlar, imkanları kısıtlı olan katılımcılara yeterli düzeyde mali destek sağlayarak, 

onların akranlarıyla eşit koşullarda program faaliyetlerine katılmalarını engelleyen 

faktörlerin kaldırılmasına katkıda bulunur. Bu, bu tür bir desteğin verilmesi için en 

uygun mekanizmaların dikkate alınmasını içerir. 
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2. Programlar, daha az fırsata sahip katılımcılarla çalışan kuruluşlara, bu hedef grupları 

proje faaliyetlerine etkin bir şekilde dahil etmek için uygulanan ek çabaları tanıyarak, 

güçlendirilmiş mali destek sağlayacaktır. 

 

Makale 7 

Seçim süreci 

Hibe verme sürecinde, daha az fırsata sahip katılımcıların dahil edilmesini ve katılımını aktif 

olarak ele alan kaliteli projelere öncelik verilebilir. 

 

Makale 8 

Program belgelerinin kullanıcı dostu olması 

Programlar, başvuru ve referans belgelerinin kullanıcı dostu, erişilebilir ve farklı dillerde mevcut 

olmasını sağlayacaktır. Bu belgeler, imkanları kısıtlı kişilerin ihtiyaçlarını desteklemek için açık 

bir yapıya sahip olacak ve basit bir dil kullanacaktır. 

 

Makale 9 

Eğitim aktiviteleri 

Diğerlerinin yanı sıra uzmanlar, uygulayıcılar, kuruluşların personeli ve katılımcılar için daha az 

fırsatı olan kişilerin dahil edilmesini amaçlayan eğitim faaliyetleri sunmak için Programlar 

kapsamında fon sağlanabilir. Bu eğitim faaliyetleri, en iyi uygulamaların değişimi için fırsatlar 

yaratmayı, yeterlilikler oluşturmayı ve kapsayıcılık önlemleriyle ilgili yenilikçi fikirleri teşvik 

etmeyi amaçlayacaktır. 

Makale 10 

Destekleyici yaklaşım 

Programlar, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Birliği ulusal ajansları ve Avrupa Eğitim ve 

Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) aracılığıyla ve ayrıca Destek, İleri Öğrenme ve Eğitim 

Fırsatları (SALTO) Kapsayıcılık ve Çeşitlilik gibi yapılar aracılığıyla dahil etme önlemleri için 

niteliksel destek sağlayacaktır. 

 

Makale 11 

İletişim aktiviteleri 

Programlar tarafından sunulan fırsatlar ve içerme destek mekanizmaları hakkında bilgi ve 

farkındalık yaratmanın, daha az fırsata sahip her bir katılımcı kategorisi için ulusal ve sektöre 

özgü bağlamlarına iletilmesi ve uyarlanması gerekebilir. Bunu başarmak için, uygulayıcı 

kuruluşlar uygun ve erişilebilir bilgi materyali sağlamaya, farklı erişim ve bilgi kanalları 

oluşturmaya, en iyi uygulamaları paylaşmaya ve kapsayıcılık ve çeşitlilik alanlarında faaliyet 

gösteren kuruluşları proaktif olarak hedeflemeye ve iletişim kurmaya teşvik edilir. Bu görevler 

özellikle Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Birliği ulusal ajansları tarafından yerine getirilecektir. 

Bu görevlerin yerine getirilmesini desteklemek için ulusal ajanslarda dahil etme ve çeşitlilik 

görevlileri atanacaktır.
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BÖLÜM III  

    İZLEME VE RAPORLAMA 
 

Makale 12 

İzleme aktiviteleri 

1. İlgili veriler, Programların ömrü boyunca, özellikle Komisyon ve Erasmus+ ve Avrupa 

Dayanışma Birliği ulusal ajansları ve EACEA tarafından, Programların uygulanmasını 

destekleyen BT araçları veya katılımcı anketleri gibi çeşitli kaynaklar aracılığıyla 

toplanacaktır.  

2. İzleme görevleri, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Birliği ulusal ajansları ile 

EACEA'nın yardımıyla ve geçici analiz yoluyla, hassas kişisel verilerin işlenmesi için 

geçerli veri koruma kuralları ve prosedürlerine uyularak Komisyon tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

 

Makale 13 

Dahil etme eylem planları 

1. Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Birliği ulusal ajansları, çalışma programlarının 

ayrılmaz bir parçası olarak, bu dahil etme önlemleri çerçevesine dayalı olarak ve ulusal 

bağlamlarda programlara erişime yönelik belirli zorluklara özellikle dikkat ederek 

dahil etme eylem planları geliştireceklerdir. Dahil etme eylem planlarının 

uygulanmasında kaydedilen ilerleme hakkında Komisyon'a düzenli olarak rapor 

vereceklerdir. 

2. Komisyon, bu dahil etme eylem planlarının uygulanmasını düzenli olarak izleyecektir. 

3. Gerektiğinde Komisyon, bu eylem planlarının tasarımını, uygulamasını ve içeriğinin 

takibini geliştirmek amacıyla, içerme eylem planlarıyla ilgili olarak ulusal ajanslara 

tavsiyeler ve gözlemler sağlar. 

 

Makale 14 

Raporlama 

Komisyon, özellikle Programların orta vadeli değerlendirmesi ve yıllık raporlama faaliyetleri 

yoluyla dahil etme önlemlerinin uygulanmasında kaydedilen ilerleme hakkında düzenli olarak 

raporlar yayınlayacaktır. 

 

Makale 15 

Tamamlayıcılık ve sinerjiler 

1. Dahil etme önlemlerinin uygulanmasında, ulusal ajanslar, daha az fırsata sahip 

katılımcılar için bu çabaların etkisini en üst düzeye çıkarmak için mevcut diğer ulusal 

dahil etme önlemleriyle tamamlayıcılık sağlayabilir. 

2. Daha az fırsata sahip insanlara daha fazla etki ve güçlendirilmiş destek sağlamak için 

diğer Birlik fonları ve ulusal fonlarla sinerji aranacaktır.
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BÖLÜM IV  

NİHAİ HÜKÜMLER 
 

Makale 16 

Birlikte yaratma 

1. Programları daha kapsayıcı ve çeşitli kılmak için bu tedbirlerin uygulanması, ilgili 

paydaşlarla, özellikle de içerme ve çeşitlilik alanında aktif olan uluslararası ve ulusal 

örgütler ve ağlar ile sürekli diyalog içinde, birlikte yaratma ruhuna dayalı olarak 

yürütülecektir. Uzmanlar, uygulayıcılar ve katılımcıların kendileri, Erasmus+ ve 

Avrupa Dayanışma Birliği ulusal ajansları, EACEA, SALTO Kaynak Merkezleri, 

Erasmus+ Komitesi ve diğer Birlik kurumlarının temsilcileri. 

2. Bu diyalog, Avrupa etkinliklerinden özel çalışma gruplarına, hedeflenen istişareler ve 

eğitim ve ağ oluşturma fırsatlarına kadar çok çeşitli ortamlarda gerçekleşebilir – ya 

fiziksel, çevrimiçi veya karma bir modda gerçekleşir. 

 

Makale 17 

Yürürlüğe giriş 

Bu Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasını takip eden yirminci günde 

yürürlüğe girecektir. 

Brüksel, 22.10.2021 

 

 
Komisyon 

Başkan 

Ursula VON DER LEYEN 


