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Projesinin, İdari Personel Eğitim Alma hareketliliği için başvuruya çıkılmaktadır.  

 Başvurular 1.10.2018-15.10.2018 tarihinde gerçekleşecektir. Başvuru Formu’nun 

doldurularak Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Kontenjan 3 idari personelin 5’er gün eğitim alması ile sınırlıdır.  

 Başvurular sonucunda 3 Asil, 3 Yedek aday belirlenecektir. 

 Başvuruda bulunacak personelden, 16 aylık geçerli puanı bulunanlar dilerlerse Yabancı 

Dil Sınavı’na girebilir; başvuruda bulunacak personelden, geçerli dil puanları 

olmayanlar için ise; 8 Ekim 2018 tarihinde Yabancı Dil Yazılı Sınavı organize 

edilecektir.  

 Personelin varsa, YDS TOEFL gibi YÖK tarafından geçerliliği olan bir yabancı dil 

skorunun %35 başarılı olduğu takdirde yeterli bulunacak olup direkt olarak Yabancı Dil 

Sözlü Sınavı’na girebilir. 

 Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 35 puan almış aday personel 10 Ekim 2018 

tarihinde Yabancı Dil Sözlü Sınavı’na girebilir.  

 Yabancı Dil Yeterliğini sağlamış olan personelin değerlendirilmesinde;  

- Daha önce faaliyetten yararlanılmaması, 

- Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimler, 

- Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve 

yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan 

başvurular 

- Engelli personel, 

- Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklerindirilir 

 Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:  Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da 

Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye 

gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik 

verilir.  

 Asil olarak seçilen idari personelin hareketliliğinin 31.03.2019 tarihine kadar 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

 Belirtilen tarihe kadar hareketliliğini gerçekleştirmemiş personelin hakkı 01.04.2019 

tarihi itibariyle yedek personele geçecektir.  

Önemli Bilgiler: 

 Personel Eğitim Alma Hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş 

günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. 

 İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği’nde kurumlararası anlaşma şartı aranmaz. 

Gidilecek kurumdan alınan kabul belgesi yeterlidir. 

 İngilizce Yeterlik Sınavı’nı başarı ile geçtiği halde kontenjan dâhiline girememiş olan 

İdari Personel, faaliyetten hibesiz olarak da yararlanabilir. 

 Seçim sonuçlarına itiraz etme süresi seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki bir 

haftadır. 

 Günlük hibe miktarı bilgisi:  

o Personele aşağıdaki tablodaki günlük hibe miktarına göre hibe verilir. 



o Hareketlilik başlangıcından önce %80’i; hareketlilik sonrasında ise %20’si 

personelin hesabına yatırılır.  

o Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde 

olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını 

karşılamaya yönelik değildir.  

o 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve 

sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik 

olarak esas alınmalıdır. 

 

 

 Yol Hibesi:  

o Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat 

gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe 

hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 

 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 Ödemede Kesinti Yapılması: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim 

edilmemesi durumunda (katılım sertifikası gibi) hareketlilik geçersiz sayılır ve 

personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.  

 Engelli Personel Hibesi: Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları 

standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe 

verilebilmektedir. 

 Daha fazla bilgi için Ulusal Ajans El Kitabı’nı inceleyebilirsiniz: 

 

http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0

