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E RA sMU st (KAl03)PRoGRAMI
2018-2019 Akademik Ylh Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Duvurusü

'Erasmus+ (KAl03) Programı Eğitim AIma Haıeketliliği' kapsamında, 2018-2019 Akademik Yılmda yurt dlşlnda faaliyete katılmak isteyen idaİi ve

akademikpersonelin,2lAralık2018cümagünümesaibitiminekadaraşağıdayela|ü.,E@i
tamamlayarak Uluslararasü İlişkiler Kooİdinatörlüğü bünyesinde yer alan Emsmu§ Program Koordinatörlüğü'ne şahsen ya da posta/kargo ile teslim

ehneleri gerekmektedir.

2018-2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansl tarafindan kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı

5.000,00Avro'dur. Bu bütçey|e, yaklaşık 4 (dört) idari ve sadece idaİi qörevde çalısan akademik personel (kütüphane, laboratuvar vb. merkezlerde tam

zamanlı idari göıevde çalışan araştlrma görevlisi ve öğretim gö.evlisi akademik personel) ile 2 (iki) akademik personelin hareketliliken faydalandınlması

planlarımaktadır.

A- Erırsmus+ Eğııım AımL Harckeılılİğı Hakkında Bİlgı ve Geııel KoŞullar

l- Erasmus+ Personel Eğitim Alma Haİeketliliği, Tüıkiye'de ECHE sahibi bir yükseköğretim kı.ırumunda istihdam edilmiş herhangi bir

personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasna imkan sağ|ayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili

konularda sahip olduğu bece.ileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşl eğitimler, gözlem süreçleri gibi) almasl mümkündür. K94]&rans ve

seminer katıIımlarr faaliyet kapsamtnda destekIenememektedir.

2- Erasmus+ PersoneI Eğitim Alma Haıeketliliği kapsamnda, ECHE sahibi bil yükseköğretim kurumıında istihdam edilmiş personelin, eğitim

almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğetim kurumuna ya da bir işlameye gidebilmesi de mümkiındür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme

tür kururrı,4(uruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir

iyettir ve tam gün 30 eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (staff

Mobi|ity For Training - Mobility Agreement) eğitim alma pIogİamınln gün bazında beliİtilmesi gerekir.
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Section 1.61 Erasmus+

yurtdıŞlnda bir eğitim merkezi, araştlrma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanlmüa uyan diğe. bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede,

uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleıi ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait
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Em§mus+ Persone| Eğitim Alma HaİeketIiliği geİçekleştirmek isteyen personelin Türkiye,de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda
tarnlyarı zımarılı olarak istihdam edilmiŞ ve o kurumda fiilen gö.ev yapmakta olan pe§one| olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda
istihdam edilmiŞ olan per§onel iÇin kadro şanı atanmaz, yükseköğretim kurumı.ı ile aIaslnda sözleşme olan personel İ.aaliyetlerden
faYdalanabilir, Kadtosu farklı bif kurumda o!üp da siileşmeli olarat başka bir yük etnieıin kurumunda çalşmaka olan personel,
harekeıliğe, kadrosunıı bılınduğu değil fılen çalışıığı kunında başwırur. Hiznet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen
personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiIer personel hareketliliğinden faydalanamaz.
Emsmus+ Pe'sonel Eğitim Alma Haleket|iliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az adışlk 2 iş giinü ve en fazla 2 ay olaİak belirIenmiştir.
Üıiversitemiz faaliyete kattlıcak personelimize 2 gün fıaliyet+2 gün seyahat güDleİi olmık İzere ıoptımd. 4 gün için hibe desteğinde
bulunacsktır.

Personelin'tim güD" eğitim ılma§ı progrum şartldır.
Erasmus+ Pe'sonel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan 8ündelik miktaıı gidilen ülke ile birlikte gidilen
süreye gö'e aŞağtdaki tabloda belirıi|en tutallar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda göste.ilen miktarlar Avro (EUR) cinsindendir.
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lke cruplarü Harcketlikte Misı{ir olurtan lkeler Günlük Hibe

Miktırları
(Avro - EUR)

l. Grup Progam

üıkeıeri

ik Krallık, Danimarka, Finlandiya,

İsveç, lzland4 Lihtenştayn, Lllksemburg,

Norveç

anda,Birleş

ı5J

2. Grup Program

ülkeleri

wstıJrya, Belçika, Fransa, GüneyAlmanya, A

lJ6

3. Crup Program

Ülkeleri

garistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonys, Litvanya, Macaristan,

Mekodonya, Polonya, Romanya, Slovakya,

slovenya, Türkiyeİ
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Kıbrıs, Hol|anda, lspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan
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G E asmus+ Personel Eğitim AIma Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı ..Mesafe HesapIayıcf,
kullanılaıak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağtdaki bağlantıdan u|aşılabiImektedir:

ls/

Mesafe hesaplayıcısı a.acılığl ile personelİn yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kada. olan iki nokta amsünın km değeri tespit edilir ve
aŞağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Me§afe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağdaki tabıodaki hibe karşılığl gidiş{önüş
rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle Çarpılmaz. Personelin aktarmalı olaıak seyahar etmesi, ylkaİıda belirtilen mesafe hesaplamasl ile vanlan
mesafeyi etkilemez.

Eıd€ edııGn -km" dGğGri ıIıb. Dıktırı
(AYro)

ıo-99 KM afası ]o€
ıoo _ a99 KM ara; l3o

5oo _ 1999 KM afası 275
ooo _ 2999 ltM ara§ı _]60

Jooo - 3999 I(M arası
-rooo _ 7999 IiM aıısı

sooo I(M v. üzği ı 5oo

7- Yükseköğİetim kurumu taraftndan, seyahat günIeri iç
gi.iş çıkışIarı gibi seçeneklerden uygun olan belgeler

saklanır,

in, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üze.e, üçuş kartları, otobilvt.en biletleri/pasapon

Per§onel i§tediği takdirde hibe ılmak§rzın f.a|iyete k tlabiıir. Fııliyetten hibesiz faydalanlııbiimek için d€ boşvuru yıpllmasl
gerekir. Hibesiz başvurular da diğer bışvurularla b.raber değerleDdirmeye tabi tutuluİ.
Hibe ılınmaması, per§onelin seçim siirecine dahil olmama§lna gerekçe değildir.
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B- Drasmus+ Eğilirrı Alma Harekettİfiğİ Biiıçesi

c- Erasn us+ Eğİıim Alma Hafekeıııtığı Başrufu Betgelei
ı_ "Adsy Personel Eğitim Alma HıreketliIiği Başvuru Formü''

Başvuru Formları ilgili intemet ad.esinden (httD://idari.adu.edu.trldi§İliskiler) temin edilebilir
Nüfus Cüzdaı/Pasaport (I.C. uyruklu olmayan personel pasaport kopyasl ibraz eder) Fotokopi§i - l Adet

Eğitim A|ma Hareketliliği faaliYetind.n Ya'arlanmıŞ idaıi ve akademik personel için, yararlanma sayısına göıe sı ralama yapılı (oncelik Sırası:
I. Yararlanma Solıısı - II. Yararlaıma hIı III. Yabancı Dil Puanı),
Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliğine başvılraİ Engelli personel, sıralama puanına (yabanct dil puanl) ''l0 puan,' ilave ediIerek
önceIiklendiriIir,

ran Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel, sıralama puanlna .'ı0 puan

\q" ğ

+
" ilavt

Program kapsamında üniversitemize tahsis edilen hibe miktalt 5.000,00Avro,dtır. Bu bütçeyle, yakiaştk 4 (dört) idari ve sadece idari görevde
ÇalıŞan akademik personel (kütüphane, laboratuvaI v.b. merkezlerde tam zamanll idari görevde çahşan araştıİma görevlisi ve öğretim
görevlisi) iIe 2 (lki) akademik pe§onelin hareket|ilikten faydalandırılması planlanmaktadır.

3_ Per§onel Kimlik Fotokopisi - |- Adet

a_ vesiksilk Fotoğraf_l Adet

9 Y'bancl Dil sinav sonuÇ Belge9i (son l0 yıl içerisinde -l ocak 2oo8 tarihinden §onra_ alünmlş; 50 Puan ve üzeri üDS, KPDS, YDs,
ToEFL, YÖKDIL ve YÖK tarafindan denkliği kabuledilen diğer yabancı dil slnav sonuçlan)

6, Engelli Belgesi (Varsa)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel olduğıınu kanıt|aylcı belge (varsa)

D- Erusrrıus+ Eğİıim Alına Horekeıtılİğı Değeflenditme Küıeflerı
l_ Kurum kontenjanünln bir bütün ola.ak ele alınlr,

Erasmus Eğitim Alma Harekeıliliği faaliYetinden daha önce hiç faydalanmamış idari ve akademik personele (ı.a bancı Dil püanı sırasııra göre\
öncelik ve.ili.,
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G Emsmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faa|i}eti için hak kazanm§, fakat nücbif sebep göstermeksizin, aday personel atama ilanında belirtilen
feragat bildiıim süresi ddhilinde Programdan faydalanmaktan feragat ettiğini yazılı olaıak (resmi yazı, dilekçe ya da programa ait e_posta
hesablna gönderilecek bir bildirim e-postası emsmusoqr@adu.edu.tr) bildirmeyen personelin daha sonraki he.hangi bir Erasmııs personel
harekediliği (ders verme ve eğitim alma hareketIilikIeri) başwrusunda sıraIama puanından bir seferliğe mahsusen ,.l0 puan,, düşülür.

Noı: Yaba.cl Dil Puan slralımıslndı Puınlanıt ay,.ı olm.sı durumundı; su.v giriş tarihl€ri, stnav giriş tarihlerirıin aynı olmı§ıdurumuDd' puan sıhipleriniD doğum tarihlerıne bıhlıcık; yaşl küçık olaDs öncelik verilerek slıılama yaplıacskaır.

E- Elasmus+ Eğilim Alma Harckeıtifiği Program Takvimi

PRoGRAM TARiH
ll20l8 _ 2ll|2l2018

a sonra BelirleDecektir

20la/20l
20la/20l
Davet Mektubu ve
iletilmesi

urularr
Son klanma§l 7ll2/2018planlnln uluslararas , iıişkile; Koordinatörlüğü'ne

F- Eıasmus+ Eğiıım Alma flarckeı!İıiğı Jaatileııne Hak kazarırnak ıçın ıeslım eılitırresı ger.ken Ev.ok ve Hak Edİşı- Faaliyetten hak kazanmak için, bütçe kapsamında "aday personel" olarak ilan edilen personel, ilanda belirtilen süre zarfında Erasmu§+
koordinatö'lüğü'ne, faaliyetini geçirmeyi planladığl kurumdan onayh (imzalı ve mühüriü) ola.ak temin ettiği aşağıdaki iki belgeyi (tranmış
belge kabu| edilir) teslim ede.:

> Davet Mekubıl

} iŞ Planı (Personel Eğitim Alma HaıeketliIiği AnlaŞmaslsıafr Mobiliıy For Tfuirıing - Mobiliıy l?reenenı)
2- Yukarüda belirtilen belgeleri ekiksiz Şeki]de Erasmus+ Program Koordinatörlüğiine teslim eden adaylar ilgili program koordinatöriinden iş

Aklş Planı temin ederek aşağüdaki belgeleri slrasüyla Koordinatörlüğe teslim ederler:
> Personel ile yükseköğretim kurumu amslnda imzaIanan hibe sözleşmesi (faaliyet başlangıcı öncesinde 3 (üç) nüsha imza edili.)> Eğitim alma faaliyeti iÇin Personel hareketliliği anlaşmasının (iş planJ) taraflarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürli,/kaşeli

(faaIiyet sonrası Kootdinatörlüğe teslim edilir),
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> Katılüm senifikası (faaliyetin tamamlandlğı ev sahibi kurumdan ıslak imzalı ve mühürliykaşeli bir şekilde temin ediIir ve faaliyet
sonrasl Koordinatörlüğe teslim edilir),

> Personel Anketi: HAreketlilik Aract kullanılarak eğitim alma hareketliIiğinden faydalanan personel çewimiçi AB anketini (EU Suwey)
doldurur (faaliyet sonıası)

> seyahat edilen taİihleri gösteren belgeler (uçuş kaİtlar!, Dı§rDort qiris-crktslan).

l Özel durımlaıa iliŞkin aÇıklaYıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbi. sebeple erken dönülmesi vb. durumlann
gerekçelerini gösteren belgeler)

Bışvuru Belgeleri H.khndı ÖDemli Notı

Personelin öncebi senelerde yaptığı Erosmıls Eğiıin 
^lna 

Harekzılilİği başvurudo Koordinaıöılüğümiize ıeslim edilen başvurıü belgeleiıin bı başü..rıl
dö'ıeminde tekrar tıllanılması söz l'l.nırslr olmq/ocağı_ndan, ıüm personelin başvuru belgelerin1 eksiksiz olarak Koordinatörlü{üırıajze ulaşınıaları
önemle rica olunur- Tiiıı bilğlendirme ve.|*rŞ!"l:r, başvurı formunda oday pernnet a|rafindan beyan edileı e-posıa adresleri iaerinden yapılacakye Ulushrarus.ı lliŞkiler Koordinatörlüğü'ne aıt Efasüus+ Progranı ihtemeı soyJoundai dr4uruıacaıoıı ıdŞh)a gandenlen e-poıali iebligaı
ııi ıeı i ği ı aşıma kı adır.

İletişim:

Program Sorumluları:

Öğr. Gö.. Barış EFE
Şb. Md. Funda BAŞARAN
erasmusoğ@adu.edu.tr

Uluslaİarasl lliŞkiler Koordinatörlüğü
Emsmus+ program koordinatörlüğü
Rektörluk Zemin K. Merkez Kaınpus

02562l8203?ö

ü
io

İ
A

0}.x,.-ı

l374 (dahilD

$("
ıı.,,

N^

s...-
ır/


