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A. BAŞVURU FORMU İLE İLGİLİ SORULAR -1
SORU : Başvuru formundaki her soruyu cevaplamak zorunda mıyım?
CEVAP: Başvuru form kılavuzunda hangi soruların cevaplanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.
Kılavuzu inceleyiniz.
SORU : Başvuru formunu elyazısı ile doldurdum sorun olur mu?
CEVAP: Formlarının bilgisayarda doldurulması gerekmektedir.
SORU : Başvuru formunu doldurdum. Her sayfasını göndermeli miyim. Yoksa bazı
sayfalarını göndermesem de olur mu?
CEVAP: Başvuru formunun her sayfasını göndermeniz gerekmektedir. Göndermediğiniz sayfaları
okuyamayacağımızdan, eksik gönderilen formlar dikkate alınmaz ve başvuru geçersiz
sayılır.
SORU : Başvuru formunu aynı (veya başka) kursa başvuran bir arkadaşımla beraber
doldurduk. Sorulara verdiğimiz yanıtlar birbirinin aynısı. Başvurum geçerli olur mu?
CEVAP: Başvuru formundaki soruların başka başvuru sahipleri ile kelimesi kelimesine veya büyük
oranda aynı olması durumunda başvurunuza mali destek sağlanmaz.
SORU : Başvuru formundaki sorular birbirine çok yakın. Neden böyle sorular
soruyorsunuz?
CEVAP: Sorular Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar
tarafınıza mali destek sağlanıp sağlanmayacağına karar verilmesinde önemlidir.
SORU : Başvurumun kabul edilmesi için sorulara ne cevap yazmamızı önerirsiniz?
Soruların cevaplarını benim yerime yazar mısınız?
CEVAP: Sorular başvuru sahibinin kendisi tarafından cevaplanmalıdır.

A. BAŞVURU FORMU İLE İLGİLİ SORULAR -2
SORU : Başvuru formundaki hangi soruları cevaplamam gerekiyor?
CEVAP: Başvuru form kılavuzunda hangi sorunun kimlerce cevaplanması gerektiği
açıklanmaktadır. Kılavuzu inceleyiniz.
SORU : Okul müdürüm formu imzalamak istemiyor. Yine de başvuru gönderebilir miyim?
CEVAP: Okul müdürünün formu imzalamamış olması başvurunuzu geçersiz kılar. Bu nedenle okul
müdürünüzün imzası eksik ise başvuru formunu göndermeyiniz.
SORU : Başvuru formumu doldurdum. Teslim etmeden önce doğru yapıp yapmadığımı
kontrol eder misiniz?
CEVAP: Bu mümkün değildir. Başvurunuz ancak teslim edildikten sonra incelenecektir. Bu konuda
ısrar etmeyiniz.

B. KURSA ÖNKAYIT İLE İLGİLİ SORULAR
SORU : Bir kursa önkayıt için başvurdum ama cevap vermiyorlar. Yine de başvuru formu
doldurup göndersem olmaz mı?
CEVAP: Bu durumda bu kurstan önkayıt almamış olduğunuzdan başvuru yapamazsınız.
SORU : Kursa benim için önkayıt işlemini siz yapar mısınız?
CEVAP: Başvuru sahipleri önkayıdı kendileri yaptırmak zorundadır.
SORU : Kurs benden önkayıtta para istiyor. Ödeyeyim mi?
CEVAP: Önkayıt sırasında yapılan ödemeler Ulusal Ajans tarafından karşılanmaz. Bu karar size
aittir.
SORU : 4-5 kurstan önkayıt aldım. Hepsine birden başvuru yapabilir miyim?
CEVAP: Hayır. Sadece tek bir kurs için başvuru yapabilirsiniz.
SORU : Hangi kursu seçeceğime karar veremiyorum. Ne önerirsiniz?
CEVAP: Aşağıdaki linkten daha önce kurslara katılan öğretmenlerimizin geri dönütleri
bulunmaktadır. Bunları incelemek kurs seçiminizde yararlı olabilir.
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C. ÜST YAZI İLE İLGİLİ SORULAR
SORU : Üst yazı nasıl yazılmalıdır?
CEVAP: Üst yazı örneği başvuru adımlarında mevcuttur. İnceleyiniz.
SORU : Üst yazıda hem mühür hem imza olmak zorunda mı?
CEVAP: Üst yazı antetli kağıda yazılmışsa mühür gerekmez, imza yeterlidir. Ancak dilekçe
formatında antetsiz kağıda yazılmışsa hem mühür hem imza gerekir.
SORU : Okul müdürüm üst yazı yazmak istemiyor. Telefona versem siz ikna eder misiniz?
CEVAP: Okul müdürünüzle bu konuda görüşmemiz mümkün değildir.
SORU : Üst yazıyı okul müdürü yerine başkası imzalasa olmaz mı?
CEVAP: Başvuru sahibi öğretmense, mutlaka okul müdürü imzalayacaktır.

D.YABANCI DİL YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR
SORU : Yabancı dil biliyorum ama belgem yok. Başvuru yapabilir miyim?
CEVAP: Yabancı dilinizi duyurumuzda belirtilen asgari düzeyde belgeleyemiyorsanız başvuru
yapamazsınız.
SORU : Benim elimdeki belge duyurunuzda belirtilenler arasında değil. Başvuru yapabilir
miyim?
CEVAP: Sadece duyuruda belirtilen türde belgeler kabul edilir.
SORU : Lisede hazırlık okumuştum. Bu geçerli mi?
CEVAP: Hayır. Lisede hazırlık okunduğuna dair belge yeterli ve geçerli değildir.
SORU : Neden sadece dil bilenlere mali destek sağlanıyor?
CEVAP: Katılmak istediğiniz kurstan fayda sağlayabilmeniz için dersleri takip edecek düzeyde dil
bilmeniz gerekir. Bu nedenle kursun yapılacağı dili bilmiyorsanız kursa katılımınız
anlamsız olacaktır.
SORU : Başvurumu gönderdikten sonra başvurum kabul edilirse yabancı dil yeterlilik
belgesi alsam olmaz mı?
CEVAP: Belgeniz başvuru sırasında mevcut olmalıdır.

E. KURUM, SOYADI VS. DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR
SORU : Başvurudan sonra evlendim/boşandım soyadım değişti. Ne yapmalıyım?
CEVAP: İmzalı bir dilekçe yazarak durumu ifade ediniz. Dilekçenize, mahkeme kararı veya evlilik
cüzdanı fotokopisi ekleyerek söz konusu durumu belgeleyiniz.
SORU : Başvuru sonrası kurmum değişti. Ne yapmalıyım?
CEVAP: İmzalı bir dilekçe yazarak durumu bildiriniz. Dilekçenizde yeni kurum adresinizi posta
koduyla birlikte açıkça belirtiniz. Dilekçenize, kararname fotokopinizi ekleyerek durumu
belgeleyiniz. Ancak, başvurunuz kabul edildikten sonra kurumunuza gönderilecek yazı
yine de başvuruyu yaparken bildirdiğiniz okul müdürlüğüne gönderilecektir. Eski görev
yerinizden o yazının yeni görev yerinize bildirilmesi mümkündür.

F. KABUL EDİLEN BAŞVURULAR İLE İLGİLİ SORULAR
SORU : Başvurum kabul edildi. Şimdi ne yapmalıyım?
CEVAP: İlk önce kurs yetkililerine başvurunuzun kabul edildiğini haber vererek, yaptırdığınız
önkayıdın halen geçerli olup olmadığını kontrol ediniz.
SORU : Vize işlemleri ile ilgili neler yapmalıyım?
CEVAP: Vize almak için kursunuzun yapılacağı ülkenin Türkiye’deki temsilciğine (Büyükelçilik veya
Konsolosluk) danışınız.
SORU : Vize işlemleri için Ulusal Ajans yardımcı oluyor mu?
CEVAP: Vize almak yararlanıcının kendi sorumluluğundadır.
SORU : Pasaport işlemleri ile ilgili neler yapmalıyım?
CEVAP: Pasaport almak için personeli bulunduğunuz kuruma (örneğin İl Milli Eğitim) ve ilgili
Emniyet Genel Müdürlüğüne danışınız.
SORU : Uçak rezervasyonu vb. gibi işlemleri kim yapacak?
CEVAP: Tüm işlemler yararlanıcının kendisine aittir.
SORU : Faaliyet öncesi harcamaları ne zaman yapmalıyım?
CEVAP: Faaliyete ilişkin harcamaların sözleşme imzalandıktan sonra yapılması önerilmektedir.
Zira, faaliyete herhangi bir sebeple katılamama durumunda sözleşme imzalanmadan önce
yapılan masraflar karşılanmamaktadır.

