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ERASMUS+ PROGRAMI KA1 BİREYLERİN ÖĞREME 

HAREKETLİLİĞİ 

2018-2019 GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ 

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU 

 (2018 -1-TR01-KA103-054953) 

 

  

İLAN TARİHİ      : 08 KASIM  2018 

SON BAŞVURU TARİHİ    : 07 ARALIK  2018 

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ  : 13 ARALIK  2018 

BİLGİLENDİRME SEMİNER TARİHİ  : 14 KASIM  2018 

 

 

BAŞVURU ÖNCESİ 

 

1- Adaylar, koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri 

içinde başvurmalıdır.  

2- Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan 

“Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmalıdır. 

 

BAŞVURU  

 

1- Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belgeler bilgisayar ortamında 

doldurulacak olup aksi durumdaki başvurular kabul edilmeyecektir. 

2- Adaylar, koordinatörlüğümüzce düzenlenen Erasmus+ toplantılarına katılmak 

zorundadır. Toplantılara, bir (1) defadan fazla mazeretsiz olarak katılmayan 

öğretim üyesinin başvurusu kabul edilmemektedir. 
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3- Başvuru belgelerindeki imza, tarih ve kaşe/mühür bölümleri, üniversitemiz ve 

gidilecek üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından 

onaylanmalıdır.  

4-  Öğretim üyesi, Erasmus+ sürecinin takibinden sorumludur. İletişim 

bilgilerinin güncel olması ve tüm işlemlerin aday tarafından takip edilmesi 

zorunludur. 

5- Başvuru yapan öğretim görevlisi  

i) üniversitemiz Erasmus+ internet sayfasında bulunan başvuru formunun 

imzalı kopyası 

ii) üniversitemiz ve hareketlilik yapılacak kurumun Erasmus yetkilisi 

tarafından onaylanmış eğitim anlaşması formu (Staff Mobility for 

Teaching Assigments – STA Formu) 

iii) kabul mektubu 

iv) yabancı dil belgesi (geçerlilik süresi aranmaksızın YDS, ÜDS, KPDS, 

TOEFL, IELTS vb.)  

ile koordinatörlüğümüze başvuruda bulunmalıdır. 

6- STA formu linkte bulunmaktadır.  

7- Kabul mektubu, hareketlilik tarihlerini içermeli ve gidilecek kurumun 

Erasmus Koordinatörlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır.  

8- Başvuru sırasında STA formu ve kabul mektubunun e-posta eki olarak 

gönderilen taranmış versiyonları koordinatörlüğümüzce kabul edilmektedir. 

9- Koordinatörlüğümüzün e-posta adresi erasmus@karatay.edu.tr dir. 

 

SEÇİM SÜRECİ ve HAREKETLİLİK ÖNCESİ 

 

1- Erasmus ders verme hareketliliği adaylarının sıralaması;  

i) daha önce hareketlilik yapmamış personel,  

ii) daha önce hareketliliğe dahil olmamış akademik birim ve  

iii) daha önce hareketlilikte yer almamış ülke ve/veya yükseköğretim 

kurumu öncelikli olacak şekilde yapılır. 

2- Başvuru değerlendirmelerinde, bir önceki yıl içinde koordinatörlüğümüzce 

düzenlenen Erasmus toplantılarına katılan öğretim üyesi öncelikli olacaktır. 

3- Aynı kriterlere sahip başvuru sayısının fazla olması durumunda adaylar, 

yabancı dil bilgisine göre önceliklendirilir. 

4- Yerleştirme sonuçları koordinatörlüğümüz internet sayfasında ilan edilir. 

5- Hareketliliğe hak kazanan öğretim üyesi  

https://docs.google.com/forms/d/1zt1ij6R91qrtdlef1E4A7hHMLK1SG4Snywkfxs6E7d0/viewform?c=0&w=1
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530035112-staff-mobility-agreement-teaching-3-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626042412-erasmus_staff_teaching_letterofinvitationsample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530035112-staff-mobility-agreement-teaching-3-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626042412-erasmus_staff_teaching_letterofinvitationsample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530035112-staff-mobility-agreement-teaching-3-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626042412-erasmus_staff_teaching_letterofinvitationsample-docx.docx
mailto:erasmus@karatay.edu.tr
http://karatay.edu.tr/erasmus/
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i) Rektörlük Makamı’nca onaylanmış görevlendirme uygunluk belgesi,  

ii) hibe sözleşmesi 

iii) Euro hesap bildirim formu 

iv) yeşil pasaport veya vize belgesinin bulunduğu pasaport sayfasının 

fotokopisi  

v) vize talep yazısı evraklarını tamamlamakla yükümlüdür.  

Bu belgeler linkte bulunmaktadır. 

 

6- Hibe sözleşmesi, öğretim üyesi ve koordinatörlüğümüz arasında imzalanacak 

olup bir (1) nüshası öğretim üyesinde kalacaktır. Ders verme hareketliliği 

sürecine ait tüm detaylar sözleşmede belirtilmiş olup sözleşme dışına çıkılan 

uygulamalara izin verilmemektedir.  

 

7- Hareketlilik hibesinin %80’i, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 45 iş günü 

içinde öğretim üyesinin hesabına aktarılır. Ödemenin ardından, banka 

dekontu koordinatörlüğümüze teslim edilmelidir. 

 

8- Üniversitemizce uygun görülen hareketlilik süresi, yol dahil olmak üzere 7 

gündür.  

 

9- Öğretim üyesi, kendi vize sürecinin takibinden sorumludur. 

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA 

 

1- Öğretim üyesi, gidilen kurumda en az 2 iş günü ve en az 8 saat ders vermekle 

yükümlüdür. 

 

2- Öğretim üyesi, gidilen kurumun Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nden kabul 

mektubu, STA formu ve katılım sertifikasının ıslak imzalı versiyonlarını 

temin etmelidir.  

 

DÖNDÜKTEN SONRA 

 

1- Öğretim üyesi 

  

i) kabul mektubu 

ii) STA formu  

https://drive.google.com/file/d/19pMRO5OMYZzkOS9MTXv_pYvoKe5R8jgV/view
https://drive.google.com/file/d/19pMRO5OMYZzkOS9MTXv_pYvoKe5R8jgV/view
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160610022506-000-euro-hesap-bildirimi-docx-2-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160610013231-ders_verme_vize_yazisi-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160603034513-erasmus-yuksekogretim_personel_ders_verme_ve_egitim_alma_hareketliligi_i-doc.doc
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626042412-erasmus_staff_teaching_letterofinvitationsample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626042412-erasmus_staff_teaching_letterofinvitationsample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530035112-staff-mobility-agreement-teaching-3-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626043539-certificate_of_attendance_staff-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626042412-erasmus_staff_teaching_letterofinvitationsample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530035112-staff-mobility-agreement-teaching-3-docx.docx
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iii) katılım sertifikası  

iv) ülke giriş çıkışlarını gösteren pasaport sayfaları ve  

v) uçak biniş kartları belgelerini  

ıslak imzalı ve mühürlü olarak koordinatörlüğümüze teslim etmelidir. 

2- Öğretim üyesi, dönüşünü takiben üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü 

tarafından belirlenen tarihte “Faaliyet Rapor Sunumu” yapmakla yükümlüdür. 

Sunum taslağı linkte bulunmaktadır. 

3- Faaliyetini tamamlayan öğretim üyesi, üniversitemiz Erasmus+ ders 

havuzuna en az iki adet ders eklemek ve bu derslerin, ders tanım formlarını 

hazırlamakla yükümlüdür. 

4- Öğretim üyesinin ders verme hareketliliği deneyimini ölçmek amacıyla, 

çevrimiçi yapılacak olan “AB Anketi”ni tamamlaması zorunludur. Bu adımı 

atlayan öğretim üyesinin kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır. Anket, 

elektronik davetiye ile gönderilecektir. 

5- Yukarıda belirtilen aşamalar eksiksiz yerine getirildiği takdirde Erasmus+ 

ders verme hareketliliği süreci tamamlanacak olup kalan %20’lik hibe 

ödemesi öğretim üyesinin banka hesabına aktarılacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Gerekli tüm belgeler,     

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel sayfamızda 

Dokümanlar/Personel Ders Verme Hareketliliği başlığı altında yer almaktadır.   

 

KAPSAM 

Erasmus+  Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa 

ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve 

deneyiminden faydalanma imkânı vermek,  pedagojik yöntemler konusunda 

uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,  Yükseköğretim kurumlarına 

sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda 

destek olmak üzere EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi üniversitelerin 

akademik personeline Erasmus Ders Verme Hareketliliği  (Staff Mobility for 

Teaching Assignments) imkanı sağlanmaktadır. Ders verme hareketliliği; 

Türkiye’deki EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin 

(öğretim elemanları) yurt dışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ders 

vermek üzere gitmesi şeklinde gerçekleştirilebilmektedir (Ders verme hareketliliği 

faaliyetinde,   ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi gerekmektedir. Yurt 

dışında ders verme süresinin 8 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi 

verilemez). 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626043539-certificate_of_attendance_staff-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160616112647-erasmus_ders_verme_sunum_v1_22032016-2-pptx.pptx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel
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HİBELER 

 

• Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde 

olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya 

yönelik değildir. 

• Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler 

tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile 

imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır. 

• 2018-2019 Akademik yılı hareketliliği hibesi 30 MAYIS 2020 tarihine kadar 

gerçekleşecek hareketlilikler içindir. 

• Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. 

• Detaylı bilgi için Erasmus Uygulama El Kitabına bakınız 

 

 Harcırah hesaplama yöntemi: 

 

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük 

harcırah miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam 

standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler 

Günlük 

Hibe 

Miktarları 

(€) 

Birinci Grup 

Program 

Ülkeleri 

İngiltere (Birleşik Krallık), Danimarka, 

Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç 

153 

İkinci Grup 

Program 

Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney 

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 

136 

Üçüncü Grup 

Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

119 

   

 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/genel_belgeler/2012-2013_uygulama_el_kitabi.pdf
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Katılımcılar, faaliyetin 14. gününe kadar tabloda belirtilen miktarları alacaklardır. 

Faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadarki sürelerde, tabloda belirtilen miktarların 

% 70’i ödenecektir. 

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda 

belirtilen desteği alacaklardır: 

 

Seyahat Mesafeleri Tutar (€) 

10-99 Km arası 20 

100 ile 499 KM arasında 180 

500 ile 1999 KM arasında 275 

2000 ile 2999 KM arasında 360 

3000 ile 3999 KM arasında 530 

4000 ile 7999 KM arasında 820 

8000 KM ve üzeri 1500 

 

 

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus + programının 

yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe 

hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten 

ulaşılabilir: 

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

 

 

MEVCUT ANLAŞMALAR’a   aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel 

 

 

İletişim: Serpil ÖZYALVAÇ 

      serpil.ozyalvac@karatay.edu.tr 

     erasmus@karatay.edu.tr 

      444 1251 / 7322 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel
mailto:serpil.ozyalvac@karatay.edu.tr

