
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 personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun 

faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. 

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 

istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya 

da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; 

işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, 

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

ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program 

Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar 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. 

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğinin süresi 2 gün ile 2 ay arasında olabilir. 
 

Hibeler 

Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanacak personele ülkelere göre değişen günlük hibe 
ödemesinin yanı sıra seyahat ve harcırah giderlerine destek olmak amacı ile hibe ödemesi 
yapılır. 

Günlük Hibeler 

Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı 
gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak 
hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide


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, Türkiye * 

119 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim 
kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler 
için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır. 

Mesafe Bandı ve Seyahat Hibesi Tablosu 

Mesafe (km) 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 € 

 

Yerleşik olunan yerden faaliyetin gerçekleşeceği yere olan uzaklık aşağıda verilen bağlantı 
kullanılarak hesaplanır: 
Mesafe Hesaplayıcı 

Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük hibe ve seyahat gideri 

ödemesi kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta 

masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

