
Değerli Hocalarımız: 

31 Mayıs 2019 tarihinde sonlanacak 2017-1-TR01-KA103-041953 numaralı 2017 
Erasmus+ Projesinin, Akademik Personel Eğitim Verme hareketliliğinden 1 Asil Aday için 
başvuruya çıkılmaktadır. 

• Başvurular 11.04.2019 - 26.04.2019 tarihinde gerçekleşecektir. Başvuru Formu’nun 
doldurularak Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

• Kontenjan 1 akademik personelin 5’er gün 8 saat eğitim verme hareketliliği ile sınırlıdır. 
• Seçilen akademik personelin hareketliliği 31.05.2019 tarihine kadar gerçekleşmiş 

olmalıdır. 
• Akademik personelin değerlendirilmesinde aşağıdaki tabloda belirlenen ölçütler 

kullanılmaktadır; 

Kriterler Puan 

Özel ihtiyaç sahibi olmak 
(Engelli) 

+10 

Gazi veya şehit yakını olmak +10 

Daha önce Erasmus 
Hareketliliğinden 

yararlanmamış olmak 
+10 

Daha önce personel 
hareketliliğinden 

yararlanmamış bir birimden 
olmak 

+10 

Daha önce gidilmemiş 
ülkeye gidilmesi 

+10 

Daha önce Erasmus faaliyeti 
gerçekleştirmiş olmak (her 

bir faaliyet için) 
-10 

 

Önemli Bilgiler: 

Erasmus Akademik Personel Eğitim Verme Hareketliliği; Türkiye’de üniversitemizde 
ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde üniversitemizin 
anlaşmalı olduğu ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve 
ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler 
gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Akademik Personel Eğitim Verme Hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 
ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir 
faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 



1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile 
orantılı olarak artması gerekmektedir 

• Günlük hibe miktarı bilgisi:  
o Personele aşağıdaki tablodaki günlük hibe miktarına göre hibe verilir. 
o Hareketlilik başlangıcından önce %80’i; hareketlilik sonrasında ise %20’si 

personelin hesabına yatırılır.  
o Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde 

olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını 
karşılamaya yönelik değildir.  

o 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. 

 

• Yol Hibesi:  
o Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat 

gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe 
hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 
 

• Ödemede Kesinti Yapılması: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim 
edilmemesi durumunda (katılım sertifikası gibi) hareketlilik geçersiz sayılır ve 
personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.  

• Engelli Personel Hibesi: Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları 
standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe 
verilebilmektedir. 

• Seçim sonuçlarına itiraz etme süresi seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki bir 
haftadır. 

• Var olan aktif anlaşmalar http://sanko.edu.tr/erasmus/ adresinden görülebilir. 
• Daha fazla bilgi için Ulusal Ajans El Kitabı’nı inceleyebilirsiniz. 

 

http://sanko.edu.tr/erasmus/
http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0

