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DAGITIM YERLERINE

Erasmus* Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program Ülkeleri Arasında
Yükseköğretimde Personel Hareketliliği kapsamında 2019-2020 akademik yılında Eğitim Alma
Hareketliliği için, Ttirkiye Ulusal Ajansı tarafindan Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı
4850 € olarak belirlenmiştir. Bu hibe miktarına göre 5 personelin hareketlilikten
faydalandırrlmasr uygun görülmüştür.

Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin, Ek-l'deki "Eğitim Alma
Hareketliliği Başvuru Formu" ile bağlı bulundukları birimlere başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Başıurular, Rektörlükçe atanan bir komisyon tarafindan değerlendirilerek,
Üniversite bünyesinde 5 asil ve yedek üyeler belirlenecektir. Komisyon başvuruları
değerlendirirken, Erasmus* Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program Ülkeleri
Arasında Yükseköğretimde Öğrenci Ve Personel Hareketliliği El Kitabının 4.2. maddesinde yer

alan esasları dikkate alır.

1.

Buna göre;

Eğitim Alma Hareketliliğinden Üniversitçmizde uzmarı, idari personel ve Erasmus programl
ile ilgili idari görevi bulunan araştırma görevlileri faydalanabilir. Erasmus programı ile ilgili
idari görevi bulunmayan araştırma görevlileri deği şimden faydal ana maz|ar .

Eğitim alma hareketliliği kapsamında, personelin, eğitim almak izere ECHE, sahibi bir
yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak izere
gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu
ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut
işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek izere çeşitli eğitimler (işbaşı
eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet
kapsamında desteklenmemektedir.

Eğitim Alma Hareketliliğinde bulunacak personele ödenecek günlük harcırah Ulusal Ajans
tarafindan ülke bazında belirlenen günlükler üzerinden hesaplanır (Ek-2)
Üniversitemize tahsis edilen bütçeden dahafazla faydalanılabilmesi için değişime gidecek
personelimize ödeme enfaz|a3 gün eğitim + 2 gün yo| şeklinde lapılır, Eğitim Alma
Hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı nitç|iğİnde olup, yurt dışında
geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamrnı karşılamaya yönelik değildir. Verilen harcırah
dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için
ayrrcaödeme yapıiımaz. Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi
yapı|maz,
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4. Hareketlilikten yarar|anacak personelin Avrupa Komisyonu tarafindan belirlenen ve

kurumlararası anlaşmalarda belirtilen minimum B1 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip

olmasr ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

Eğitim Alma Hareketlilik faaliyetinin 30 Eylül 2020 tarihi itibarı ile tamamlanmasl
gerekmektedir.

Faaliyetten şartları sağlamak kaydıyla hibesiz olarak faydalanma imkanı vardır,

Engelli personel önceliklendirilir (zorunlu)"

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir (zorunlu)*

- 12l4llgg] tarih ve 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından

..dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli höle gelen, ölen veya öldiiı:ülenler"in eş ve Çocukları
ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayh KHK'nin 7. Maddesi uyarnça, |510712016 tarihinde gerçekleştirilen darbe

teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve Çocukları
veya malul olan İiviller ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde

önceliklendirilir.

Erasmust Personel Eğitim Alma Hareketliliği seçim sürecinin başladığının tüm personele

dul.urularak başvurularn 20 Eylül 2019 tarihine kadar tarafınızca alınmasr ve başvuran tüm

personelin başvuru formlarrnın ekleriyle birlikte 27 Eylül2019 Cuma günü mesai bitimine kadar

re smi y azı ile » ış İ li şkiler Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve geleğini rica ederim.

prof. Dr. ugur\ızıarAyoĞLu
Rektör YarHımcısı

EKLER:
1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu
2. Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları, 
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