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Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında KA107 2020 yılı proje 

döneminde Üniversitemize tahsis edilen 17.400 avronun değerlendirilmesi amacıyla başvurular 

alınacaktır. 

  

1. PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir: 

Personel Ders Verme Hareketliliği 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

1.1. Personel Ders Verme Hareketliliği (STA) 

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle 

yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir 

yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir 

yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla 

ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. İlave olarak, 

ortak ülkedeki yükseköğretim kurumunun program ülkesindeki işletmelerden ve program ülkesindeki 

yükseköğretim kurumunun ortak ülkedeki işletmelerden ders vermek üzere personel davet etmesi 

mümkündür. 



1.2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği (STT) 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına 

veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir 

yükseköğretim kurumunda ya da işletmede 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 personel 

eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma 

hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir. 

2. PERSONEL HAREKETLİLİĞİNDE AZAMİ VE ASGARİ SÜRELER 

2.1. Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 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, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat 

ders verilmesi zorunludur). 

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi 

bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilen personel 

için asgari ders verme saati koşulu bulunmamaktadır. 

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep* dışında 

5 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. 

*Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine 

getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan 

üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen 

kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir 

durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar 

veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, 

grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez. 

2.2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak 

belirlenmiştir. 

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 

günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve 

yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; 

kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir 

olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. 

Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders eğitim alma faaliyeti ile ilgili 

faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe 



ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For 

Training- Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. 

3.SEÇİM SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME 

Ders verme ve Eğitim alma hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi yükseköğretim kurumu 

tarafından, yıllık olarak yapılan Teklif Çağrısı, Erasmus Uygulama El kitabında belirtilen kurallar ve 

Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Seçim işlemi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, Merkezin belirlediği 

genel ve özel şartlar çerçevesinde, yükseköğretim kurumunca belirlenecek ve tüm personele eşit 

derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilir. 

. Değerlendirme 

- 2019-2020 Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri Ulusal Ajans El 

Kitabında geçtiği şekilde belirlenmiştir: 

 Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele, 

 Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, 

 Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim 

kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir. 

 Ders verme ve Eğitim Alma hareketliliğinde yabancı dil bilgisi ve puanı önceliklendirilir. 

 Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir. 

 Engelli personel önceliklendirilir. 

 Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir. 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 

tarih ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında 

görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör 

eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 

23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde 

gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle 

hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus 

personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

  

Başvuru Yapılabilecek Üniversite; 

The University of the West Indies - St. Augustine Campus 

  

Kontenjan 

• Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 

17.400 Avro'dur.  

• Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 3 personel programdan hibe alabilecektir. Ancak 

nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik 

göstermekte) netleşecektir. 



• Başvurular, Üniversite geneli olmak üzere puan üstünlüğüne göre sıralanmak suretiyle ASİL ve 

YEDEK şeklinde değerlendirilerek ilan edilecektir. 

Kimler Başvurabilir? 

Mühendislik Fakültesi Personeli 

Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek 

• Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır 

ve tek kalemde tahsis edilmektedir. 

• Gündelik hibe miktarları şu şekildedir: 

 

 Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük hibe miktarları (Avro) 

Günlük: 180 Avro 

 

• Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası 

mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir: 

 Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı 

20-99 km arası 20 Avro 

100-499 km arası 180 Avro 

500-1999 km arası 275 Avro 

2000-2999 km arası 360 Avro 

3000-3999 km arası 530 Avro 

4000-7999 km arası 820 Avro 

8000 km ve üzeri 1.500 Avro 

 Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı 

• Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun için başvuruya ek olarak 

"Erasmus Kurum Koordinatörlüğü"ne hitaben bir dilekçe eklenmelidir. Bu dilekçesi olmayan 

personelin başvuru "hibesiz faydalanma" kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

• Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer 

başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur.  

Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar 

• Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel 

ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. 

  

NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 KA107 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile 

ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta 

El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır. 

 

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


                                                     

 


