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Gönderilecek yer seçiniz

Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak,
potansiyel yararlanıcıları Erasmus+ programından yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu
yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) etkinlikleri
düzenlenmekte ve ülkemiz ile birlikte tüm Avrupa'da çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Erasmus Günleri bu yıl 141516 Ekim 2021 tarihlerinde tüm Avrupa'da
yararlanıcı kurumların gerçekleştireceği etkinliklerle kutlanacaktır. Erasmus Günleri etkinlikleri ile Erasmus+
Programının, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikâyelerinin daha görünür hale gelmesi, her kesimden
Erasmus+ yararlanıcısının projelerinin sonuçlarını ve hikâyelerini yerelde paylaşması beklenmektedir. Bu
doğrultuda, Erasmus Günleri etkinlikleri ile Erasmus+ Programının potansiyel yararlanıcısı tüm hedef
gruplarla birlikte deneyim paylaşımının yapıldığı faaliyetlerin planlanması hedeflenmektedir.
Erasmus Günleri etkinlikleri kapsamında kurumumuz tarafından 16 Ekim 2021 Cumartesi günü 14:00
16:30 saatleri arasında 20212027 Erasmus+ Programı yeni dönem önceliklerine dair bilgilendirme yapılması
ve Erasmus+ proje deneyimi olan kurumlara deneyimlerini paylaşabileceği bir platform sağlanması amacıyla
uluslararası çevirim içi bir etkinlik planlanmaktadır. Çevrim içi gerçekleştirilecek olan etkinlik katılımcı
sayısı 100 kişi ile sınırlı olup, program görünürlüğünün desteklenmesi amacıyla halihazırda program
faydalanıcısı olan ve olmayan katılımcı kurumların dağılımının sağlanmasına dikkat edilecektir. Etkinlik
programı kayıt yaptırıp katılımı kesinleşen katılımcılara bilahare gönderilecektir.
Bahsi geçen etkinliğin ilçenizde; yeni dönem program önceliklerinin ve açık çağrıların tanıtılması ve
devam eden Erasmus+ projelerinin yerelde tanıtımlarının desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlara
duyurulması ve katılım sağlamak isteyen kurumların 04.10.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
https://abmerkez.com/ERASMUSDAYS2021 sayfasında yer alan kayıt formunu doldurmaları hususlarında;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ
Vali a.
Vali Yardımcısı
Dağıtım:
39 İlçe Kaymakamlığı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 8t2pmRFLaVWXXzPFUGt4B5zGA9j7Jpvn Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Hırkaİ Şerif Mah. Adnan Menderes Bul. (Vatan Cad.) No: 64 Fatih / İstanbul
Telefon No: (212)455 50 00 Dahili: 5060 Faks No: (212)455 50 00
ePosta: abmerkez@istanbul.gov.tr İnternet Adresi: http://www.istanbul.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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Bilgi için: Fatma EROĞLAN
Proje Uzmanı
Telefon No:7933
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