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2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 
  
Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak 
isteyen akademik ve idari personelin; 20 Mart  – 10 Nisan 
2017 tarihleri İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato MYO 
Müdürlüğe’ne başvurmaları gerekmektedir. 
 



Erasmus Personel Hareketliliği 
Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ



Erasmus Staff Mobility
Erasmus Personel Hareketliliği

- Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği

- Staff Training Mobility/ Eğitim Alma Hareketliliği



Ders Verme Hareketliliği  İki Şekilde 
Gerçekleşebilir

Ders Verme 
Hareketliliği

Akademik personelin 
ders vermek üzere 
program ülkesinde 

ortak olunan 
üniversiteye gitmesi

Yurtdışındaki 
işletmelerde çalışan 

personelin ders 
vermek üzere 

üniversiteye gelmesi



Eğitim Alma Hareketliliği İki Şekilde 
Gerçekleşebilir

Eğitim Alma 
Hareketliliği

Akademik veya idari 
personelin eğitim 

almak üzere program 
ülkesinde bulunan bir 
üniversiteye gitmesi 

Akademik veya idari 
personelin eğitim almak 

üzere yurt dışındaki 
işletmeye gitmesi



Kimler Faydalanabilir?

� Üniversitemizde tam veya yarı zamanlı olarak 
istihdam ediliyor olmak (kadro şartı yoktur)

• Gidilecek kurumdan alınan bir davetiye (e-mail 
kabul edilir)

• Hem personeli olunan hem de misafir olunacak 
yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış 
(imzalı-mühürlü) bir “öğretim programı/iş 
planı”na (teaching/work programme) sahip 
olmak



Öğretim/İş Planı Nedir?
� Gerçekleşecek Ders Verme/Eğitim Alma 

faaliyetinin;
-Genel amaç ve hedeflerini
-Gün bazında verilecek veya alınacak eğitimin 
başlıkları, içeriği ve saat sayısını
-Tercihen ekli program özetini içermelidir. 

� Eğitim alma faaliyetinin içeriği personelin 
üniversitedeki çalışma alanı ile ilgili olmak 
zorundadır.

� Öğretim planı el yazısıyla değil, elektronik 
ortamda doldurulmalıdır.



Öğretim / İş Planı

• Ders Verme Hareketliliği için Öğretim 
Planı: 

http://ua.gov.tr/docs/default-
source/erasmus-/staff-mobility-agreement-
--teaching.docx?sfvrsn=0
• Eğitim Alma Hareketliliği için İş Planı: 

http://ua.gov.tr/docs/default-
source/erasmus-/staff-mobility-
agreement---training.docx?sfvrsn=0

http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/staff-mobility-agreement---teaching.docx?sfvrsn=0
http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/staff-mobility-agreement---training.docx?sfvrsn=0


Asgari Süreler

� Ders verme ve Eğitim alma hareketliliği için
faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş
günü olup, en fazla 5 günlük hibe ödemesi 
yapılacaktır. 

� Ders verme hareketliliğinde 1 hafta için en az 8 
ders saati ders verilmesi zorunludur. 

� Eğitim alma hareketliliği için tam gün eğitim 
alınmalıdır.



Başvuru ve Seçim Süreci
� Son başvuru tarihi 10 Nisan 2017’dir. Başvuru 

belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir. 

Başvuru belgeleri: 1. Başvuru Formu
2. Davet Yazısı (E-mail çıktısı)
3. Öğretim / İş planı

� Ders verme hareketliliği için gidilecek kurum ile 
bölümünüz arasında ikili anlaşma olması şartken;
Eğitim alma hareketliliği için bu şart yoktur. 

• Değerlendirme süreci Rektörlükçe “resmi
görevlendirme” ile görevlendirilmiş bir komisyon
tarafından yapılır. 



Başvuru ve Seçim Süreci
� Başvuru sayısı o yıl gönderilebilecek kişi sayısını geçerse 

eşitlik ve hakkaniyet gözetilerek seçim yapılır.

� Ulusal Ajans kurallarına göre;
- İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir
- Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir
- Engelli personel önceliklendirilir (belgelendirilmelidir)
- Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

önceliklerindirilir (belgelendirilmelidir)
Ayrıca;
- Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da 

birimlere,
- Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda

yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik
faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir. 



Hibe Ödemesi
� Giden Personele gideceği ülkeye göre değişen miktarlarda 

günlük harcırah ile seyahat gideri ödemesi yapılır. 
Rektörlük kararınca seyahat hibesi hariç en fazla 5 günlük 
hibe ödemesi yapılacaktır. 

Ülke Grupları Hareketliliğe Gidilen Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (€)

Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, 
Birleşik Krallık 144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs
Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İtalya, 
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 
Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye*

126

Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, 
Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108

Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, 
Slovenya 90

* Türkiye’ye gelecek personel için geçerlidir. 



100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 
AVRO
500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 
AVRO
2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 
AVRO

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 
AVRO

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 
AVRO

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO

Hibe Ödemesi
Seyahat gideri İstanbul ile gidilecek yer arasındaki mesafe üzerinden

hesaplanacaktır. Avrupa Komisyonun hazırlamış olduğu mesafe
hesaplayıcısı kullanılacaktır. 

Toplam hibe miktarı personele iki defada ödenir. Hareketlilik öncesinde günlük miktara göre
hesaplanan tutarın ve seyahat giderinin %80’i ödenir. Hareketlilik sonrasında personelin gerekli
belgeleri tamamlaması halinde hibenin %20’lik kısmı ödenir.



Hareketlilik Sonrasında
Personelin hareketlilik sonrasında aşağıdaki 

evrakları Erasmus koordinatörlüğüne iletmesi 
gerekmektedir;

• Katılım Sertifikası
• Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş

kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
• Personel Anketi: Hareketlilik Aracı

kullanılarak ders verme hareketliliğinden
faydalanan personelin çevirim içi AB anketini
(EU Survey) doldurmaları istenir. (Anket
online olarak tarafınıza iletilir.) 


