
    

    

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ 

  

 

PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA ERASMUS+ KA103 PERSONEL EĞİTİM ALMA 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI  (2020 PROJE DÖNEMİ) 
 

İlan No: 006  

Başvuru Dönemi ve Tarihleri:    14.06.2022-03.07.2022 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği; Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 

istihdam edilmiş bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan 

faaliyet alanıdır.  

 

Bu faaliyet kapsamında Üniversitemiz idari personeli öncelikli olmak üzere idari ve akademik 

personeli; mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli 

eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Bu kapsamda gidilecek 

ev sahibi kurum yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan bir kuruluş, yurtdışında 

bir eğitim merkezi, araştırma ve uygulama merkezi, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar 

amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve 

rehberlik kuruluşları olabilir. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında 

uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. 

 

KİMLER FAALİYETTE BULUNABİLİR   

 

● Marmara Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan idari ve akademik personel 

hareketlilik başvurusunda bulunabilir.  

 

KONTENJAN ve HAREKETLİLİK SÜRESİ 

Üniversitemize ilgili proje dönemi kapsamında Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen Personel 

Eğitim Alma Hareketliliği bütçesi doğrultusunda; 13 personel Erasmus eğitim alma 

faaliyetinden yararlanabilecektir. Hareketliliklerin en geç 30 Nisan 2023 tarihine kadar 

tamamlanması gerekmektedir. 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü 

olarak belirlenmiştir. Sehahat günleri dahil en fazla 5 günlük hibe + seyahat gideri 

kapsamında maddi destek sağlanabilecektir.  

 

BAŞVURU SÜRECİ 

Tüm başvurular e-Devlet Sistemi ile entegre çalışan Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı 

üzerinden alınacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş 

yaparak MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN ERASMUS+ KA103 PERSONEL EĞİTİM ALMA 

HAREKETLİLİĞİ ilan sayfasına erişim sağlayarak başvuru işlemlerini ilan metninde belirtildiği 

şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

https://portal.ua.gov.tr/
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

1. Adayların başvuru esnasında yurtdışında gidecekleri ev sahibi kurumdan aldıkları Davet 

Mektuplarını başvuru sistemine belge olarak yüklemeleri gerekmektedir (Davet 

mektuplarının isme düzenlenmiş olarak karşı kurumun antetli kağıdında, elektronik 

ortamda alınmış olması yeterlidir) Davet mektubu olmadan yapılan başvurular, Yedek 

olarak değerlendirilecektir. (Davet Mektuplarının, başvuru sisteminde Kabul belgesi 

alanına yüklenmesi gerekmektedir). 

 

2. Personel Eğitim Alma faaliyetinde İdari Personel önceliklendirilir: +10 puan 

3. Erasmus KA103 Personel Hareketliliğine daha önceki her katılım için : - 5 puan 

4. Erasmus KA107 Personel Hareketliliğine daha önceki her katılım için : - 2 puan 

5. Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik için başvuruda bulunmak: - 5 puan 

6. Dezavantajlı Personel (Başvuru tarihinde başvuru sahibinin engel durumunu gösteren 

doktor veya ilgili kurum onaylı bir belgenin başvuru sistemine yüklenmesi 

gerekmektedir): +10 puan 

7. Gazi Personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu Personel*(başvuru sisteminde ilgili alana 

belge yüklenmesi gerekmektedir): + 10 puan 

8. Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir. Aşağıdaki dil kriterlerlerinden birini karşılamak: +5 

puan (varsa adayların ilgili belgelerini başvuru sisteminde diğer belgeler alanına 

yüklemesi gerekmektedir, zorunlu alan değildir.) 

a. KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL: 70 
b. TOEFL iBT (internet-bazlı): 80 
c. TOEFL PBT (kağıt bazlı): 550 
d. İlgili hareketliliğin gerçekleştirileceği dilde eğitim verilen bir diploma derecesi 

alındığını gösterir belge 
 

HİBELENDİRME  

Seyahat günleri dahil en fazla 5 günlük hibe + seyahat gideri kapsamında maddi destek 

sağlanabilecektir.  

1. Katılımcılar için gündelik hibe miktarları (Avro cinsinden) 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke 

Günlük 
Hibe 

Miktarları 
(Avro) 

   1.Grup Program Ülkeleri 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, 
İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

153 

  2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

136 

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya 

119 
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*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı 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 hâle gelen, ölen veya 
öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş 
ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel har. başvurmaları halinde önceliklendirilir. 
 

2. Katılımcılar için Seyahat Desteği 

Seçilen katılımcılara, gündelik bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek 

kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden, mesafe hesaplayıcı kullanılarak 

hesaplanan km değerine göre seyahat desteği sağlanır.  

 

Hibesiz Personel Hareketliliği 

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz 

faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

 

Özel ihtiyaç Sahibi Personel için Ek Hibe Fırsatları 

Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi personele; ek 
finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe 
sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve 
Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.  
 
Üniversitemizin Erasmus ikili anlaşma listesi için aşağıdaki linki tıklayınız. 
https://uluslararasi.marmara.edu.tr/ikili-anlasmalar/ikili-anlasma-listesi 
 
 
 

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/ikili-anlasmalar/ikili-anlasma-listesi

