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JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONELİ İÇİN 

ERASMUS+ PROGRAMI EĞİTİM ALMA/DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

İLANI 

 

İLAN TARİHİ     01 EKİM 2021 

DIŞ İLŞ.VE İŞB.PROT.Ş.MD.LÜĞÜNE SON BAŞVURU 
TARİHİ 

28 EKİM 2021   

DIŞ İLŞ.VE İŞB.PROT.Ş.MD.LÜĞÜNE SON EVRAK 
TESLİM TARİHİ 

02 KASIM 2021 

PROJE NUMARASI 
2019-1-TR01-KA103-066891 
2020-1-TR01-KA103-081875 
 

PROJE DÖNEMİ 
01 Haziran 2019-31 Mayıs 2022 
01 Haziran 2020-31 Mayıs 2022 

PROJE HİBE MİKTARI 
15.150 Avro (3.proje) 
13.950(4.proje) 

TAHMİNİ TOPLAM KONTENJAN 21 

 

1. GENEL: 

a. JSGA Bşk.lığı 21 Aralık 2017 tarihinde Erasmus Programının faaliyetlerine katılmaya hak 

kazanmıştır.  

b. Personel Eğitim Alma/Ders Verme hareketliliği kapsamında hazırlanan proje başvurularında 

bulunulmuş ve JSGA Bşk.lığına 3.proje kapsamında 15.150 Avro ve 4.proje kapsamında 13.950 Avro hibe 

tahsis edilmiştir. 

c. Söz konusu hibeden Akademi Başkanlığının idari ve akademik kadrolarında subay, astsubay, 

uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru, öğretim elemanı olarak görev yapan personel 

katılabilecektir. 

 

2. FAALİYETLERİN TANIMI  

a. Personel Ders Verme Hareketliliği  

 Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders 

vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa 

akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. 

 Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede 

çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere 

davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurt dışında bir 

işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan bir diğer kuruluşta 

istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal 

statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür 
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kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek 

davet edilecek kişi ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarından olamaz. 

b. 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 imkan sağlayan 

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

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

personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.  

 

3. GEREKLİ ŞARTLAR: 

 

a. Hareketliliğin gerçekleştirilebileceği ülkeler; 

 

Grup Personelin Hareketliliğe Katılabileceği Ülkeler 

1 Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

2 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 

3 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 

b. Hareketlilikten faydalanabilecek/faydalanamayacak personel; 

(1) Bu hareketliliğe Akademi Başkanlığında idari veya akademik personel olarak görev yapan 

subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru, öğretim elemanları katılabilecektir. 

(2) Söz konusu personelin Akademi Başkanlığı bünyesinde tam/yarı zamanlı istihdam ediliyor 

ve fiilen görev yapıyor olması gerekir. 

(3) Sözleşmeli personel hareketlilikten faydalanabilir. 

(4) Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel ile kursiyer, geçici görevle gelen ve yedek 

subay olarak görev yapan personel hareketlilikten faydalanamaz. 

(5) İdari birimlerde görev yapan akademik kadro personeli “İdari Personel” olarak 

değerlendirilecektir. 

c. Hareketlilik süresi; 

(1) İlgili mevzuat her ne kadar Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliklerinde 2-60 gün 

arasındaki faaliyetlere izin verse de JSGA Bşk.lığına tahsis edilen hibe miktarının az olması nedeniyle ve 

daha fazla personele imkan sağlanması amacıyla hareketlilik süreleri aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır. 

 

Grup Personelin Hareketliliğe Katılabileceği Ülkeler Asgari Azami 

1 
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç 

Ardışık 

2 Gün 
5 Gün 

2 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

Ardışık 

2 Gün 
6 Gün 
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3 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya 

Ardışık 

2 Gün 
7 Gün 

 

(2) Yukarda belirtilen eğitim sürelerine yol dahil değildir. Personele gidiş ve dönüş olmak 

üzere 2 gün yol süresi verilecektir. Eğitimin başladığı veya bittiği günlere denk gelen seyahat günlerine hibe 

ödemesi yapılmayacaktır.  

(3) Ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders 

saati ders verilmesi zorunludur.  

 

4. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE KRİTERLER; 

a. Değerlendirme işlemi JSGA Erasmus Komisyonu tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda 

yapılacaktır; 

Kriter 
Nu. 

Kriter Puan 

1 Gazi personel veya şehit/gazi yakını personel olmak +20 

2 Engelli personel olmak +15 

3 İdari personel olmak +10 

4 Akademi Bşk.lığının ERASMUS+ faaliyetlerine ilk kez katılıyor olmak +25 

5 
Son 5 yıl içinde ilgili yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavından veya 

ÖSYM’nin eşdeğerliklerini kabul ettiği sınavlardan geçerli bir puan almış olmak 
%50 

6 Hizmet süresi 

0-5 yıl olan personel +20 

6-10 yıl olan personel +18 

11-15 yıl olan personel +16 

16-20 yıl olan personel +14 

21-25 yıl olan personel +12 

25 ve daha fazla yıl olan personel +10 

7 Daha önce haraketliliğe katılmamış birimde görevli olmak +10 

8 Daha önce tercih edilmemiş ülke ya da kurum için başvurmak +10 

9 Mücbir sebepler hariç seçildiği halde hareketliliğe katılmamak -40 

10 
Katılım sağlanan faaliyetin katılımcıdan kaynaklı bir sebeple karşı kurum 

tarafından iptal edilmesi 
-50 

11 
Hareketlilik sonunda teslim edilmesi gereken nihai raporu zamanında veya hiç 

teslim etmemek 
-50 

12 
Günlük hibe miktarı daha az 

olan ülkeye gitmek 
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, 
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç  (153 Avro) 

+5 
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Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney 
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 
Yunanistan (136 Avro) 

+10 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Slovenya (119 Avro) 

+15 

b. Her personel Başvuru Formunda beyan ettiği ve evraklarıyla ispatladığı kriterlerden belirlenen 

puanları alacaktır. 

c. Seçim işlemi en fazla puan alan personelden başlamak üzere belirlenen kontenjalar dahilinde 

yapılacaktır. 

d. Eşit puan alınması durumunda nihai kararı Erasmus Komisyonu verecektir. 

e. Kontenjana girdiği halde hibe yetersizliği nedeniyle seçilemeyen personele bir sonraki seçim 

döneminde öncelik verilecektir. 

5. MÜRACAAT ESASLARI: 

a. Müracaatlar en geç 1’inci sayfada belirtilen tarihine kadar Dış İlş.ve İşb.Prot.Ş.Md.lüğüne 

yapılacaktır. 

b. Her personel sadece (1) hareketliliğe katılmak üzere müracaat edebilir. 

c. Hibe sağlanacak eğitim alma/ders verme hareketliliği 01 Ocak 2022- 15 Mayıs 2022 tarihlerini 

kapsamaktadır. 

d. Seçilen adayların 31.05.2022 tarihine kadar hareketliliği tamamlamış ve dönmüş olması 

gerekmektedir. 

e. Personelin geçerli bir not aldığı dil ile müracaat edilen hareketliliğin eğitim dilinin aynı olması 

gerekmektedir.  

f. Personel, müracaatından vazgeçmek için seçim işleminden önce dilekçe ile başvurmalıdır. 

g. Seçilen personel için Bakan Onayı ve vize işlemleri gerekeceğinden, seçilecek eğitim 

programının başlangıç tarihinin bu esaslar doğrultusunda belirlenmesi tavsiye edilir.  

6. BAŞVURU EVRAKLARI: 

a. Başvuru Formu (Akademi JNET sayfası-Uluslararası Eğitim ve Programlar-Kılavuz ve 

Dökümanlar-Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Başvuru Formu) 

b. Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgeler  

c. Ev sahibi üniversite/kurumdan alınacak antetli (kurum amblemi olan) davet mektubu. 

7. BİRİMLERE TAHSİS EDİLEN KONTENJANLAR: 

Birimlere tahsis edilen kontenjan miktarları aşağıda verilmiştir. Müracaatlar sonucunda kullanılmayan 

kontenjanların uygun personel için kullandırılması ERASMUS+ Komisyonunun insiyatifindedir. 

Sıra 
No. 

Birim Eğitim 
Alma 

Ders Verme 

1 Genel Sekreterlik 3 
 

2 Başkan Yrdc.lığı (Pl.Koor.Şb., Fakülte, 
Enstitü, JAMYO, Güv.Arş.Mrk.Md.lüğü) 

4 3 

3 Başkan Yrdc.lığı(Plan Koor.Ş.Md.lüğü, 
Sürekli Eğt.Mrk.K.lığı,ATEM K.lığı, 
Kolluk Uyg.YO ve Eğt.Mrk.K.lığı) 

3 
 

4 Öğr.Kıt.K.lığı 3 
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5 Işıklar JAMYO  3 
 

 
6 
 

Per.Tmn.Mrk.K.lığı  
 

1 
 

 
 

1 Terörizm Araşt.Mrk.Md.lüğü 

Toplam  17 4 

 

8. HİBELER: 

a. Eğitim alma/Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personelin hak ettiği hibe hesaplaması 

Ulusal Ajans tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda Dış İlş. ve İşb.Prot.,Ş.Md.lüğü/ Uluslararası 

Öğr.Ks.A.liği tarafından yapılacaktır.  

b. Personele verilecek hibe katkı niteliğinde olup yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların 

tamamını karşılamaya yönelik değildir.  

c. Hesaplanan hibenin %80 i hareketliliğe gitmeden önce kalan %20 si ise döndükten ve raporlama 

işlemleri tamamlandıktan sonra personelin Avro hesabına yatırılır.  

d. Dileyen personel Eğitim Alma Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. 

e. Hareketlilikten faydalanacak personele belirlenen kurallar çerçevesinde günlük harcırah ile 

seyahat mesafesine göre seyahat gideri ödemesi yapılır. 

f. Personele verilecek günlük hibe miktarları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır; 

 

Grup Personel Değişimine Gidilecek Ülke 
Günlük Hibe 

Tutarı 

1 
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, 

Norveç   
153 € 

2 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 

İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  
136 € 

3 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya  
119 € 

  

g. Personelin seyahat masrafları faaliyetin gerçekleştirileceği şehrin mesafesi dikkate alınarak 

hesaplanmakta olup, masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil bir katkı niteliğindedir. Buna göre 

verilecek seyahat desteğinin mesafeye göre dağılımı şu şekildedir; 

(1)    10-99 km.   20  € 

(2) 100-499 km.  180 €  

(3) 500-1999 km.  275 €  

(4) 2000-2999 km.  360 €  

(5) 3000-3999 km.  530 €  

(6) 4000-7999 km.  820 €  

(7) 8000 km. ve üstü  1500 €  

h. Mesafe hesaplayıcı için http://ec.europa.eu/programs/erasmus-+/tools/distance_en.htm 

i. Şehir içi ulaşım seyahat giderleri hibe kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

j. Söz konusu hareketliğe katılacak engelli personele aldığı standart hibeye ek olarak özel 

ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. 

k. Hibesiz olarak gitmek isteyen personel için yukarıda belirtilen esaslar geçerlidir. 


