
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR 

 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından üniversitemizde 

görevli tüm akademik ve idari personel yararlanabilmektedir. 

 Faaliyet süresi 5 gün olacak şekilde hibelendirilir. 5 günden fazla günler için 

hibe ödemesi yapılmaz (Programın asgari süresi seyahat günleri hariç ardışık iki 

iş günüdür, azami süre ise iki aydır). 

 Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2023 tarihinden önce tamamlanması 

gerekmektedir (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde 

bulundurularak alınmalıdır). 

 Hareketlilik iki şekilde gerçekleştirilebilir: 

o 1.ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek, 

o 2.Özel şirketlere, yerel/bölgesel kurumlara, ticaret odalarına, 

sendikalara, araştırma kurumlarına, danışmanlık firmalarına vb. 

gidilerek. 

 Gidecek personel sayısı Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. 

Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Dicle Üniversitesi 

arasında, başvuru yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili 

Anlaşması” olması gerekmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu AB 

Üniversitelerinin listesi, kontenjan sayıları, gerekli belgeler ve benzer 

konularda bilgi edinmek için lütfen Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasını 

ziyaret ediniz. 

 İsteyen personelimiz hibe almaksızın ”Non-Grant Staff Training Mobility” 

olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler. Personelin faaliyetten hibesiz 

faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla 

beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

 Başvuru süresi sonunda asil ve yedek listeler web sayfasından ilan edilecektir, 

bu ilan tebligat niteliğinde olup başvuranlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 



PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Taban Puan 20 

Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20'si 
Verilen Yabancı Dil Puanının 
%20'si 

Programdan ilk kez yararlanma +5   

Erasmus Bölüm Koordinatörü / Koordinatör 
Yardımcısı desteği  (İlan tarihinden itibaren 
yapılacak koordinatör değişiklikleri dikkate 
alınmayacaktır) 

+5    

Anlaşma desteği 01.01.2021-14.10.2021 tarihleri 

arasında ikili anlaşma imzalayan personele en çok 

3 anlaşma için ek destek sağlanacaktır) (Başvuru 

sırasında üniversite isimleri belirtilmeli 

+5   

Kurumda ders verme pozisyonunda bulunmayan 

personel desteği (Araştırma Görevlisi, Memur vb.) 
+5   

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu (Belge 

Sunulması Gereklidir) 
+5   

Bedensel Engel Sahibi Olmak (Belge / Rapor 

Sunulması Gereklidir)  
+5   

Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik 

faaliyetler 
+5   

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde mücbir 

sebepler dışında gitmekten vazgeçme 
-20   

Bir yıl önce programdan faydalanmış olmak -10   

iki yıl önce programdan faydalanmış olmak -7   

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -5   

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -3   

Beş yıl önce programdan faydalanmış olmak -1   

Not: Daha önceki yararlanmalarda her bir yıl için puanlar toplanır ve taban puandan 

çıkarılır. Puanların eşitliği durumunda;  

1. Dicle Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele,  

2. Son iki Akademik Yıl içerisinde bölümünde personel hareketliliği toplamı 

bakımından daha az hareketlilik gerçekleşen personele,  



3. Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden hiç faydalanmamış personele 

öncelik tanınır. 

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN HİBE MİKTARLARI 

Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (€) 

1. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 
İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç 
14. Bölge Ülkeleri 

 

162 

2. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, 
Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 
İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 
5. Bölge Ülkeleri 

 

144 

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Kuzey 

Makedonya, Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya. 

 

126 

Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180 

   
   Seyahat Ödemeleri Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 

KM Ücret(€) Ücret(€) 

10-99 23 X 

100-499  180 210 

500-1999 275 320 

2000-2999 360 410 

3000-3999 530 610 

4000-7999 820 X 

8000 ve ustu 1500 X 

 

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline 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

