
2016-2017 AKADEMĠK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU ĠLANI 

BaĢvuru Tarihleri: 03 Kasım – 23 Kasım 2016  

BaĢvuru: Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü‟ne yapılacaktır.   

Kontenjan:  Eğitim Alma Hareketliliği: 5 kişi  

           Ders Verme Hareketliliği:   8 Kişi  

BaĢvuru Belgeleri  

1. Erasmus+ Değişim Programı Ders Alma veya Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu (Bilgisayar 

formatında doldurulmalıdır.)  

2. KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL sınav sonuç belgesi  

ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL veya eşdeğer dil sınavların‟ dan minimum 50 puan almış olmak gerekir             

(ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerlikleri Tablosuna göre TOEFL için puan 60 temel alınacaktır.) 

(IELTS Sınav sonucu değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

Not: Başvuru belgeleri en geç son başvuru tarihinde teslim edilmediği takdirde başvuru değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:  

 

1. Personel Ders Verme Hareketliliği  

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği  

 

Faaliyetlerin Tanımı  

 

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 imkân 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 yurtdışında bir 

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

kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi 

ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.  

 

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 imkân sağlayan faaliyet 

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

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

ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.  

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye 

gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, 

araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına 



uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal 

statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür 

kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim 

alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.  

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler  
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 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. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir 

faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders 

verilmesi zorunludur.)  

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet 

gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet 

geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.  

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler  
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak 

belirlenmiştir.  

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet 

gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe 

ödemesi yapılmaz.  

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme ġartları 

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması 

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması 

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim 

programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en 

azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını 

içermelidir.)  

ÖNEMLİ NOT:  Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak 

gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir. 

 

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme ġartları 

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya 

da bir işletmede personel olunması 

2. Üniversiteler arası ya da işletme arasında anlaşmanın olması şartı aranmamaktadır.  

3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work 

plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel 

amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)  

ÖNEMLİ NOT:  Eğitim Alma Hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak 

gidilen kurumunda en az 2 gün eğitim almak gerekmektedir. 

 

 

 

 



Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi  
Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir 

süreçtir.  

 

 

Değerlendirme ve Seçim Süreci 

 

Seçim İşlemi, başvuruda bulunan personel arasından Üniversitemizce belirlenecek ve tüm personele eşit 

derecede uygulanabilecek değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilir. 

Değerlendirme süreci Rektörlükçe „resmi görevlendirme‟ ile görevlendirilmiş bir komisyon tarafından 

yapılır. 

 

‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile 

başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir 

kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’ 

 

 Seçimler sırasında; 

 

Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,  

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. 

 

 

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri 

 

1). ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL dil sınavların‟ dan minimum 50 puan almış olmak gerekir. Başvuru puanı 

aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

a) ÜDS/KPDS/YDS/ TOEFL dil sınav puanının %20‟si alınarak dil puanı 

hesaplanır.  

 

b. Erasmus+ Fakülte/Bölüm koordinatörlüğü yapıyor olmak. +5 puan 

c). Erasmus+ Personel Hareketliliğinden kişisel olarak daha önce hiç 

faydalanmamış olmak. 

+10 puan 

d). Daha önce bölüm/anabilim dalı olarak Erasmus+ personel hareketliliğinden 

faydalanmamış olmak.   

+5 puan 

e). Erasmus+ anlaşmasını bizzat kendisi yaptığı kuruma gidiyor olmak. +5 puan 

f). Bir önceki akademik yıl gitmeye hak kazandığı halde gitmekten vazgeçmiş 

olmak.            

-30 puan 

g). Bir önceki akademik yıl programdan faydalanmış olmak.              -6 puan 

h). İki önceki akademik yıl programdan faydalanmış olmak.               -4 puan 

ı). Üç önceki akademik yıl programdan faydalanmış olmak.             -2 puan 

j). Bölümün /anabilim dalının bir önceki dönemde Erasmus+  kapsamında 

gönderdikleri/ kabul ettikleri öğrenci sayısı (toplamda 10 puanı geçmeyecek şekilde 

her bir öğrenci için)                     

+1 puan 

k). Gidilen kurumdan kendi bölümüne gelen öğretim elemanı sağlamış olmak.                               +5 puan 

 

 

 

 

 



Ġdari Personel Eğitim Alma Faaliyeti için; 

Ulusal Ajans El kitabında geçtiği şekilde Personel Hareketliliği Eğitim Alma Faaliyetinde idari personele 

öncelik verilecektir.   

İdari personel başvuru sayısına bakılmaksızın Eğitim Alma Faaliyeti için kontenjan dolduğu takdirde 

tercih sebebidir. Kontenjan artması durumunda Eğitim Alma Faaliyetinden Akademik Personel 

yararlanacaktır. 

Ġdari Personel Değerlendirme ölçütü aĢağıdaki gibidir:  

a) ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL veya eşdeğer dil sınavların‟ dan minimum 50 puan almış olmak gerekir. Dil 

puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanır.(ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eşdeğerlikleri Tablosuna 

göre TOEFL için puan 60 temel alınacaktır.) (IELTS Sınav sonucu değerlendirmeye alınmayacaktır.)   

b) Dil puanlarının eşit olması durumunda Iğdır Üniversitesi‟ndeki çalışma süresi fazla olana öncelik 

verilir.  

2). Başvuru tarih ve şartlarında önceden ilan edilmek kaydıyla komisyon kararıyla değişiklik yapılabilir.  

3). Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanacaktır. Değerlendirme herhangi bir 

puan üzerinden yapılmamaktadır. 

4). Adaylar aynı anda ders verme ve eğitim alma hareketliliklerinden yalnızca birine başvurabilir.  

5). Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi biriminden yolluk ve 

gündelik alamaz.  

6). Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personelin 

kurumundan aldığı maaşı devam eder. 

7).  Daha çok personelin yararlanması amacıyla programdan yararlanacak personele 5 günlük ödeme 

yapılacaktır. Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarının etkin şekilde kullanılması için Seyahat Hibe 

Hesaplamasında seyahat giderinin 500 Euro üzeri olan tutarın yarısı 500 Euro‟ya eklenerek ödenecektir. 

8). Yukarıda belirtilen şartlarda değişiklik yapmak komisyonun yetkisindedir. 

Seçim Sonuçlarının Ġlanı  
 

Üniversitemiz seçim sonuçlarını şeffaflık ilkesine uygun olarak, varsa değerlendirmeye tabi tutulan 

alanlardan alınan puanlar ile birlikte, asil ve yedek listeler halinde ilan eder. 

 

 

 



Seçim Sonuçlarına Ġtiraz  
 

Üniversitemiz Erasmus Seçme ve Değerlendirme Komisyonun belirlediği resmi süreçte seçim sonuçlarına 

itirazı olan personeller itirazını dilekçe yolu ile bildirebilir. Seçim sürecinin kurallara uygun, adil ve şeffaf 

yapılmadığı yönünde personel ve Üniversitemiz arasında ihtilaf olması durumunda ihtilafın çözüm mercii 

yetkili yargı organlarıdır.  

 

Seçim Sonrası Süreç  
Seçilen personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.  

 

Personele yapılacak ödeme oranı için %70 ile %100 arasında bir aralık belirlendiğinden ; 

 

1- Personel karşı kuruma gitmeden önce, ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için 

hesaplanan güncelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının %80 lik 

kısmı ödenir.  

2- İkinci taksit, faaliyet dönemi sonunda, personele verilen katılım sertifikası ve pasaport giriş/çıkış 

tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.  

 

Hibe Desteği  

 

Temel Bilgiler  
Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe 

yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.  

Personele verilecek hibe miktarı konusunda, yükseköğretim kurumuna sunulan alternatifler üniversite ile 

personel arasında imzalanması gereken standart sözleşme metninde yer almaktadır.  

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte 

gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen 

miktarlar Avro cinsindendir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Günlük 

Hayat pahalılığına 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

hibe 

göre ülke grupları miktarları  

  (Avro) 

1. Grup Program Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, 

144 
Ülkeleri İsveç,  

   

 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,  
2. Grup Program Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum 

126 
Ülkeleri Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan,  

 Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan  
   

3. Grup Program Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, 

108 
Ülkeleri Portekiz, Slovak Cumhuriyeti  

   

4. Grup Program 

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90 
Ülkeleri   

   



14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için yukarıda 

verilen günlük hibe miktarının %70‟i gündelik olarak esas alınmalıdır.  

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı 

belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.  

 

Hibe Hesaplamaları  

 

Gündelik Hesaplamaları  
Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona 

erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır. 

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır 

hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre 

personel hareketliliği için 2 gün‟den kısa olamaz.  

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları  
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe 

Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır.  Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 33 

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta 

arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe 

hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu 

miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe 

hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

 

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı  
   

100-499 km arası 180 € 
   

500-1999 km arası 275 € 
   

2000-2999 km arası 360 € 
   

3000-3999 km arası 530 € 
   

4000-7999 km arası 820 € 
   

8000 km ve üzeri 1.100 € 
   

 

 

Personele Yapılacak Ödeme  
Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır.  

Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.  

 

 

Ödemede Kesinti Yapılması  
En geç 11 Eylül 2017 ye kadar belgelerini ofise teslim etmeyen personellerin % 20 hibeleri ödenmez. 

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu  
Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için 

de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması 

gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine 

ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm%2033


VatandaĢı Olunan Ülkeye GidiĢ  
Türkiye‟de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin 

hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu 

personele düşük öncelik verilir.  

 

 

ENGELLĠ ÖĞRENCĠLER VE ÜNĠVERSĠTE PERSONELĠ ĠÇĠN ĠLAVE HĠBELER  
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel 

ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.  

 


