
 
 

19 Ekim-18 Kasım 2022 başvuru tarihli Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus+ Ders 

Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğine ilişkin önemli hususlar aşağıda yer almaktadır; 

1. Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde 

istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapan akademik ve idari personelin yukarıda belirtilen tarih aralığında ilgili 

başvuru formunu ve eklerini T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemine yüklemesi gerekmektedir. Başvuruda 

belirtilen hareketlilik tarihleri ve misafir olunan kurum mücbir sebep olmaksızın değiştirilememektedir. 

2. Hareketlilikte eğitim alma ve ders verme faaliyetlerinden toplamda 10 personelin yararlanması planlanmaktadır. 

3. Katılımcılar 2020, 2021 ve 2022 hibelerinden hareketliliğe katılacaktır. Katılımcıların hangi hibe döneminden 

yararlandırılacakları Erasmus Komisyonu tarafından belirlenecektir. 

4. Üniversite, katılımcı sayısının arttırılması ve daha fazla kişinin deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla kısmi 

hibelendirme yapabilir. Söz konusu hibeler destek mahiyetinde sağlanmakta olup, değişim süresince doğabilecek tüm 

masrafları kapsama iddiasında değildir. 

5. Hareketlilik ile ilgili bazı tanımlar aşağıda yer almaktadır: 

Ders Verme Hareketliği: Kurumumuzda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde ECHE 

sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Personelin ders verme faaliyetine 

başvurması ve hareketlilikten faydalanabilmesi için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması 

(https://www.topkapi.edu.tr/resources/files/uluslararasi/Erasmus%20Partners-web.pdf adresinden kontenjan ve anlaşmalar 

kontrol edilebilir) ve hareketlilik süresince en az sekiz (8) ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel Ders Verme 

hareketliliği seyahat süresi hariç en az ardışık iki (2) iş günü olarak belirlenmiştir. 

Eğitim Alma Hareketliliği: Kurumumuzda istihdam edilmiş akademik ve/veya idari personelin, program ülkelerinden 

birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Yararlanıcı, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumunda, alanı ile ilgili bir eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta 

faaliyete katılabilir. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması 

gerekmemektedir. Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personele öncelik verilir. Eğitim Alma Hareketliliği süresi seyahat 

süresi hariç ardışık iki (2) iş günü olarak belirlenmiştir. 

6. Faaliyetin ardışık iki (2) iş gününden az süre ile gerçekleşmesi durumunda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya 

herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz veya ödenen hibe geri istenir. 

7. Başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir. 

a) Kabul mektubu: Gidilecek kurum tarafından hazırlanmış hareketlilik tarihlerini içeren kabul mektubu veya mail 

(net ifadelerle kabul belirtilmiş ve tarihler gün-ay-yıl olarak belirtilmiş olmalıdır) 

b) Ders Verme Faaliyeti için öğretim planı veya Eğitim Alma Faaliyeti için iş planı  

8. Değerlendirme 15.10.2021 tarihli, 2021/24 numaralı toplantıda alınan 24 nolu Senato kararı gereğince aşağıdaki 

puanlama esas alınarak yapılacaktır: 

 

ERASMUS KA131 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ PUAN TABLOSU 

Engelli personel 10 puan 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu olan personel 10 puan 

Daha önce hareketlilik yapmamış personel 10 puan 

Üniversitemiz bölümlerini kapsayacak şekilde yeni bir üniversite ile ikili 
anlaşma yapılmasını sağlayan akademik personel 

30 puan 

Üniversitemiz bölümlerini kapsayacak şekilde var olan bir üniversitenin 

Erasmus ikili anlaşmasına yeni bir bölüm eklenmesini sağlayan akademik 
personel 

 

10 puan 

Üniversitemizde Erasmus+ programı ile ilgili görev yapan personel 10 puan 

İngilizce yeterlilik için 70 puan ve üzeri puana sahip personel 20 puan 

https://www.topkapi.edu.tr/resources/files/uluslararasi/Erasmus%20Partners-web.pdf


ERASMUS KA131 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ PUAN TABLOSU 

Engelli personel 10 puan 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu olan personel 10 puan 

Daha önce hareketlilik yapmamış personel 10 puan 

Üniversitemiz bölümlerini kapsayacak şekilde yeni bir üniversite ile ikili 
anlaşma yapılmasını sağlayan akademik personel 

20 puan 

Üniversitemiz bölümlerini kapsayacak şekilde var olan bir üniversitenin 

Erasmus ikili anlaşmasına yeni bir bölüm eklenmesini sağlayan akademik 
personel 

 

10 puan 

Üniversitemizde Erasmus+ programı ile ilgili görev yapan personel 10 puan 

İngilizce yeterlilik için 70 puan ve üzeri puana sahip personel 20 puan 

Üniversitemizin idari kadrosunda çalışan personel 10 puan 

 

9. Başvuru sahipleri, başvuru dosyalarına puan kapsamında sunabilecekleri tüm belgeleri koymakla yükümlüdür. Erasmus 

Koordinatörlüğü tarafından, puan talep edilen fakat belgesi bulunmayan puan kalemleri için herhangi bir bildirim 

yapılmayacaktır. 

10. Başvuru sonrası değerlendirme Erasmus+ kuralları gereği Rektörlük makamınca oluşturulan “Erasmus Komisyonu” 

tarafından yapılarak karar altına alınacaktır. Değerlendirme, başvuru sayıları ve üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 

göz önüne alınarak, Erasmus Komisyonu tarafından tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde 

gerçekleştirilecektir. 

11. Hareketliliğiniz öncesinde ve sonrasında tamamlamanız gereken belgeler ve prosedürler aşağıda belirtilmiştir; 

 
Hareketlilik Öncesinde; 

5.1. Albaraka Türk bankasından açılmış Avro (€) hesabına ait IBAN numarası Erasmus 
Koordinatörlüğüne bildirilmeli 

5.2. Katılımcı tarafından hazırlanacak olan Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşmesi, 
faaliyet tarihlerinden en az bir ay önce imzalanmalı 

Hareketlilik Sonrasında; 

5.3. Katılım Sertifikası ziyaret edilen kurum tarafından imzalanıp mühürlenmeli 

5.4. Online Nihai Rapor Formu doldurulmalı (Hareketlilik sonrasında yararlanıcılara gönderilecektir) 

5.5. Hareketliliğiniz esnasında çalışma alanınızda çekilmiş bir (elektronik) fotoğraf ve hareketliliğiniz  
hakkında bir paragraflık geri bildirim yazılmalı ve gönderilmeli 

5.6. Hareketlilik tarihlerinize ilişkin pasaport giriş çıkış damgalarının ve pasaportunuzun ilk sayfasının  
fotokopisi diğer evraklarla birlikte teslim edilmeli 

5.7. Hareketliliğe katılan personel ‟Kişisel İzlenim Raporu” hazırlamalı 

 
12. Türkiye Ulusal Ajansının belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Hareketliliğiniz kapsamında gittiğiniz ülkelerin hibe 

miktarı ve gün sayısına göre Hareketlilik öncesinde %80 ve sonrasında %20 olmak üzere iki taksitte ödeme 
yapılacaktır. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe kaynakları sınırlıdır. Hareketliliğe katılacak personelin 
hibelendirileceği gün sayısı, kabul edilen başvuru sayısına göre değişkenlik gösterilebilir. 

12.1. Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler teslim edilmediği, Nihai Rapor tam olarak 

doldurulmadığı ve ‘’Kişisel İzlenim Raporu’’ teslim edilmediği takdirde %20 hibe ödemesi yapılamamaktadır. 

12.2. Günlük hibe miktarları ancak akademik/eğitsel faaliyetin ve seyahatin gerçekleştirildiği günler için ödenir. Bu 

nedenle Mobility Agreement kapsamında gün gün yapılacak faaliyetlerin yazılması önem taşımaktadır. 

12.3. Hibesiz ("0" Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. 

Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması gerekmektedir. 



12.4. Ulusal Ajans tarafından belirlenen günlük hibe miktarları aşağıda yer almaktadır; 

 

 
13. Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında günlük hibeye ek olarak tarafınıza ödenecek seyahat masraflarınız, 

hareketliliği gerçekleştireceğiniz üniversitenin bulunduğu şehrin İstanbul’dan uzaklığını gösteren ‘’km’’ye göre 

hesaplanarak hareketliliğiniz öncesinde yatırılacaktır. ‘’Km’’ye göre ödenebilecek hibe miktarlarını aşağıda görebilirsiniz. 

13.1. Mesafe hesaplamak için Avrupa Komisyonu'nun hesaplayıcısı kullanılmaktadır. Hibe hesaplama programına 

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

 
 

13.2. Vize masraflarınız, seyahat mesafeleri için ödenen hibe miktarlarının içerisinden kullanılmalıdır. 

Vize masrafları, seyahat sigortası, yurtdışı çıkış pulu, şehirlerarası ulaşım için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

13.3. Seyahat masrafları için herhangi bir fatura talep edilmeyecek olup ilgili tutar yararlanıcıya direkt ödenecektir. 

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

