
2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI 

Değerli Ardahan Üniversitesi Personeli, 

Erasmus+ Programı kapsamında 2021-2022 akademik yılı Personel Hareketliliği çerçevesinde 

Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyenler, üniversite geneli için belirlenen kontenjanlara 

başvuruda bulunabilirler. Kontenjanlar, Koordinatörlük tarafından belirlenen ve hareketlilikten 

yararlanmaya hak kazanan personeller için tahsis edilecek hibe toplamına göre belirlenmiştir.  

Erasmus+ Programı kapsamında eğitim alma/ders verme hareketliliğine başvuru için gereken koşullar 

ve seçim kriterleri, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün sayfasında yer alan Erasmus Koordinatörlüğü 

sayfasındaki “Başvuru Koşulları > Personel Hareketliliği 

(https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/?dil=eng&id=48#arubaslik)” bölümünde detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. 

ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi: 16/04/2021 

Son Başvuru Tarihi: 06/05/2021 

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklanma Tarihi: 07/05/2021 

Yabancı Dil Mülakat Tarihi: 11/05/2021 

Hareketlilikten Yararlanmaya Hak Kazananların Açıklanma Tarihi: 18/05/2021 

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yabancı dil mülakatı online (çevrimiçi) şeklinde yapılacaktır.  

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Hareketlilikten faydalanmak isteyenler, ilk olarak, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün sayfasında yer alan 

Erasmus Koordinatörlüğü butonuyla ulaşabilecekleri sayfadaki “Online Başvuru Formu” üzerinden, 

yani  “https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/basvuru/giris.aspx” linkinden, başvuru yapacaklardır. 

Başvuru şartlarını sağlayan fakat geçerli bir dil belgesi ibraz etmeyen aday personeller için yukarıda 

belirtilen tarihte İngilizce mülakat yapılacaktır. (Mülakattan muaf sayılmasını sağlayacak sınav puanına 

sahip adaylar, bu durumu başvuru aşamasında bildirmeli ve bu durumu belgelendirmelidir.) 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Erasmus+ ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak için Ardahan Üniversitesi’nde tam 

zamanlı öğretim elemanı/idari personel olunması gerekir. 

Yarı zamanlı/ders saat ücretli öğretim elamanlarının başvuru yapması durumunda, kontenjan ve hibe 

önceliği tam zamanlı öğretim elemanına verilir. Hibenin yeterli olması durumunda ancak yarı zamanlı 

öğretim elamanlarının başvuruları değerlendirilebilir. 

Erasmus+ ders verme hareketliliğinin gerçekleştirilebilmesi için yurt dışında yükseköğretim kurumu ile 

Ardahan Üniversitesi’nin ilgili bölümü arasında Erasmus+ anlaşmasının olması gerekir. 

Erasmus+ personel eğitim alma hareketliliği, eğer bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecekse 

yurt dışında yükseköğretim kurumu ile Ardahan Üniversitesi’nin ilgili bölümü arasında Erasmus+ 

anlaşmasının olması gerekir. Eğitim alma hareketliliğinin bir işletmede gerçekleştirilmesi durumunda 

iki kurum arasında anlaşma olmasına gerek yoktur. 

Personel seçimde öncelik verilen kriterler: 

• Hareketliliğe ilk kez katılım   

https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/?dil=eng&id=48#arubaslik
https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/basvuru/giris.aspx


• Yabancı dil bilgisi  

• Eğitim alma faaliyeti için idari personel olma  

• Engelli personel  

• Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel  

• Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden olma 

Personel hareketliliğinden faydalanabilmek için dil sınav sonuç belgesi notunun yüzlük sisteme göre en 

az 50 olması gerekir.  

Dil belgesi olmayan personelimiz online bir mülakata tabi tutulacaktır.  

Dil sınav sonuç belgesi için geçerlilik süresi dikkate alınmaz. 

Personel Hareketliliği kapsamında aynı bölüm veya birimden şartları sağlayan iki personelin dil sınav 

sonuç belgesi notunun tamamen aynı olması durumunda hizmet yılı daha fazla olan personele öncelik 

tanınır. 

Bununla birlikte yeterli başvuru olmaması durumunda programdan daha önce faydalanmış olan 

personelin de programdan faydalanma hakkı vardır. Ancak böyle bir durumda da programdan daha az 

faydalanmış olan personele öncelik tanınır. 

Hibelendirme:  4 gün+seyahat giderleri* şeklinde yapılacaktır.  

*Ulusal Ajans tarafından belirlenen seyahat masraf hibeleri Mesafe Hesaplayıcı ile hesaplanır.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 

Tablo-Mesafe Bandı ve Seyahat Hibesi Tablosu 
 

Elde edilen “km” değeri 
Hibe miktarı 

(Avro) 

10-99 KM arası 20 € 

100 - 499 KM arası 180 

500 - 1999 KM arası 275 

2000 - 2999 KM arası 360 

3000 - 3999 KM arası 530 

4000 - 7999 KM arası 820 

8000 KM ve üzeri 1500 

 

Eğitim alma/verme faaliyetinden yararlanacağınız kurumlara gidişlerinizde pandeminin seyri ve ilgili 

kurumların pandemi sürecindeki kararlarının belirleyici olacağını göz önünde bulundurmanız 

gerekmektedir. Kabul mektubu aldığınız kurumların istediğiniz zaman dilimi içerisinde sizi kabul 

edemeyebilecekleri ya da kabulü erteleyebilecekleri hususunu lütfen dikkate alınız. Hareketliliğin 

gerçekleşmesi, ülkemizdeki (YÖK ve Ulusal Ajans) ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin 

bu yöndeki kararlarına bağlıdır. Yerleştirilen personelimiz, karşı kurum tarafından nominasyonları 

kabul edilinceye kadar aday statüsündedir. Bununla birlikte hak kazanılan faaliyetlerin 31/05/2022 

tarihine kadar tamamlanmak durumunda olduğunu bilgilerinize sunarız. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

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. 

 

 

 
 

 

Ülke Grupları 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

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, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya, 

 

119 

 


