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PERSONEL HAREKETLİLİĞİ-STAFF MOBILITY (ST) 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Staff Mobility for Staff Training (STT) 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği  

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet 

alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek 

üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları 

ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE 

sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir 

yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek 

işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme 

tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, 

yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür 

kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim 

alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu 

nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility 

Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler  

Konsorsiyum yürütücüsü tarafından personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 

en az ardışık 2 ve en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım 

sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, 

faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Asgari Şartlar 

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir: 

- Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan 

personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı 

aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 

Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu 

arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 

Değerlendirme Ölçütleri 

- İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir. 

- Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir. 

- Engelli personel önceliklendirilir. 



- Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir. 

 

Hibe Desteği 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe 

yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile 

birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda 

gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke 
Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan 
Ülkeler 

Günlük Hibe Miktarları (Avro) 

1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, 
Hollanda, İrlanda, İsveç 

144 

2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, 
Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Macaristan, 
Norveç, Polonya, Romanya, 
Türkiye*, Yunanistan 

 
 
 

126 

3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, 
Makedonya, Malta, Portekiz, 
Slovak Cumhuriyeti 

 
108 

4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, 
Slovenya 

90 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

 

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı 

belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için 

de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması 

gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve 

kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına 

gerekçe değildir. 

Engelli Personel İçin İlave Hibeler 

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel 

ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. 

Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için konsorsiyum yürütücüsü kurum tarafından 

Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. 

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 

gün öncesine kadar yapılabilir.  



 

 

Başvuru Esnasında Talep Edilecek Belgeler: 

1- Başvuru Formu 

2- Ziyaret edilecek kurumdan alınacak imzalı, kaşeli davet mektubu 

 

Başvuru Tarihi: 19.02.2018-06.03.2018 

Başvuru Yeri: Uluslararası Programlar Direktörlüğü 

Kontenjan Sayısı: 1 

Hareketlilik Tarihi: En geç Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 


