
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ ve UNİKOP

Ders Verme Hareketliliği İlanı (Staff Mobility for Teaching Assignments (STA))

2021-2022  Akademik  yılı  Erasmus+  personel  hareketliliğ� i  başvuruları  Erasmus

Koordinato rlu ğ�u  tarafından 22 Mart 2021-12 Nisan 2021 tarihleri arasında şahsen veya (e-Posta

yoluyla) teslim evraklarını imzalayarak başvuru yapılması ğerekmektedir.

22 Mart 2021 

12 Nisan 2021

Proğramdan yararlanmak isteyen personelin başvuru belğelerini ğetirebileceğ� i 

tarih aralığ� ı

19 Nisan 2021 Başvuru sonuçlarının ilanı (Sonuçlar Erasmus Koordinato rlu ğ�u  web sayfasında 

https://www.erbakan.edu.tr/erasmus adresinde ilan edilecektir)

20 Nisan 2021 Vazğeçmek isteyen personelin “vazğeçme dilekçesi” teslim aralığ� ı

*Proje  do nemi  31  Mayıs  2022  tarihinde  sona  ereceğ� inden,  planlanan hareketlilik  tarihleriniz  31

Mayıs 2022 tarihinden sonraki bir tarih olmaması ğerekmektedir.

1. Ders verme Hareketliliğinin Kapsamı: 

Tu rkiyede  ECHE  sahibi  bir  yu kseko ğ� retim  kurumunda  ders  vermekle  yu ku mlu  olan  bir

personelin proğram u lkelerin birinde ECHE sahibi bir yu kseko ğ� retim kurumunda o ğ� rencilere ders

vermesine  ve  ders  vermeye  ilişkin  olarak  karşı  kurumla  ortaklaşa  akademik  eğ� itsel  faaliyetler

ğerçekleştirmesine imkan sağ� layan faaliyet alanıdır.

2. Ders verme Hareketliliğinin Hedefleri: 

 Hareketlilik proğramına katılamayan o ğ� rencilere farklı Avrupa u lkelerindeki yu kseko ğ� retim

kurumlarının akademik personelinin bilği ve deneyiminden faydalanma imka;nı vermek, 

 Pedağojik yo ntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değ� işimini teşvik etmek, 
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 Yu kseko ğ� retim  kurumlarına  sundukları  derslerin  çeşit  ve  içeriğ� ini  ğenişletme  ve

zenğinleştirme konusunda destek olmak.

3. Gerekli Şartlar: 

Erasmus Ders Verme Hareketliliğ� inden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak ECHE sahibi

bir yu kseko ğ� retim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan o ğ� retim elemanı olması ve

ders verme yu ku mlu lu ğ�u  bulunması ğerekmektedir. 

(Programa; Prof, Doç, Dr. Öğr. Üyesi başvurabilir.)

Hareketlilik  faaliyeti  ğerçekleştirecek  yu kseko ğ� retim  kurumları  arasında  kurumlar  arası

anlaşma  (ikili  anlaşma)  olması  ve  her  iki  tarafın  da  ECHE  sahibi  olması  birincil  şarttır.  Ayrıca

hareketlilikten  faydalanabilmesi  için  başvuruda  bulunan  o ğ� retim  elemanının  ikili  anlaşma

kapsamında Avrupa’da anlaşmalı olduğ�umuz u niversitede de bo lu m bazında anlaşmamızın olması

ğerekmektedir.  Ü@ niversitemizin  anlaşmalı  olduğ�u  kurumlar  listesine;

https://www.erbakan.edu.tr/erasmus/sayfa/467 adresinden ulaşabilirsiniz. Karşı okulla iletişime ğeçmek

için  ilğili  kurumun  web  sayfası  ziyaret  edebilir  veya  anlaşmada  yer  alan  iletişim  bilğileri

kullanılabilir.

*  Anlaşma sahibi olmayan bo lu mler so z konusu su re içerisinde tamamlamış olması koşuluyla, yeni

bir anlaşma sağ� layarak proğramdan faydalanabilecektir.

4. Faaliyetin Süresi: 

Ders Verme Hareketliliğ� i kapsamında 3 ğu n ders verme faaliyeti + 2 ğu n seyahat olmak u zere (1 ğu n

ğidiş+ 1 ğu n do nu ş) toplam 5 ğu nlu k hibe verilecektir. 3 ğu nlu k ders verme faaliyeti su resince en az

8  saat  ders verilmesi  ğerekmektedir.  Faaliyet  ğerçekleştirilmeyen  ğu nler  için  hibe  o demesi

yapılmayacaktır. 

5. Başvuru Belgeleri 

1. Davet Mektubu: Gidilecek kurum tarafından ziyaretin uyğun olduğ�unu ğo sterir kabul yazı. 
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2. Yabancı  Dil  Belğesi:  Ö@ SYM  tarafından eşdeğ�erliğ� i  kabul  edilen  yabancı  dil  sınavlarının

herhanği  birinden  yabancı  dil  puanı ğo re  en  az  65  puana  karşılık  ğelen  puanı  almış

olduğ�unu ğo sterir belğe. Yabancı dil kriteri ile ilğili  olarak “vatandaşı olunan u lkeye ait

kimlik  belğesi  /  yurtdışındaki  bir  yu kseko ğ� retim  kurumunda  eğ� itim  alındığ� ına  dair

diploma / Tu rkiye’deki bir u niversitede derslerin yabancı dilde verildiğ� i  lisans,  yu ksek

lisans veya doktora o ğ� renimini tamamladığ� ına dair diploma” sahipleri ile Yabancı Diller

Eğ� itimi Bo lu mu  Ö@ ğ� retim Elemanlarının (Tu rkçe, İHnğilizce, Almanca, Fransızca) yabancı dil

puanı taban puan olarak 65 yabancı dil puanı kabul edilecektir. YDS dışındaki sınavlardan

alınan  belğelerin  eşdeğ�erliğ� i  için  Ö@ YSM’nin

http://dokuman.osym.ğov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdeğerlikTablosu29012016.pd

f sitesinden eşdeğ�erliliğ� i  yapılacaktır.  Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar da eğ�er

mevcut ise dil belğesi ğetirebilirler. Ülusal Ajans Üyğulama El Kitabında belirtildiğ� i u zere

değ�erlendirme  kriterlerinde  Yabancı  Dil  Bilğisi  o nceliklendirilebilir.  Yabancı  dil  puanı

kriterlerine  uymayan  ya  da  dil  notu  olmayan  başvuru  sahipleri  ise  sadece  dil  puanı

avantajından yararlanamaz. 

3. Bilği formu: sayfası  mız  da   yer almaktadır. 

6. Değerlendirme 

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağ� ıda belirtilen o lçu tlere ğo re taban puana

ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır: 

 Erasmus Proğramından ilk kez yararlanacak olanlara +5 

 Beş yıl o nce Erasmus Proğramından faydalanmış olmak -1

 Do rt yıl o nce proğramdan faydalanmış olmak -5 

 Ü@ ç yıl o nce proğramdan faydalanmış olmak -7 

 İHki yıl o nce proğramdan faydalanmış olmak -10 

 Anlaşma sahibi olmak (bir anlaşma) +10 ; (birden fazla ) +15

 0-4 yıl arası kıdem puanı +5 ; 5 yıl ve u zeri +10
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 Enğelli personel +10 

 Gazi personel ile şehit ve ğazi yakını personel +10 

 Yabancı dil sınavı puanı %40

7. Başvuru için gerekli olan belgeler:

 Davet Mektubu
 Yabancı Dil Belğesi (YDS, YÖ@ KDİHL, KPDS, Ü@ DS, TÖEFL)
 Bilği Formu
 Hareketlilik Anlaşması
 Hizmet Belğesi (Yu kseko ğ� retim kurumlarındaki hizmet yılı esas alınacaktır)

*Başvuru esnasında beyan edilen belgeler esas alınacaktır. Başvuru sonrasında beyan edilen belgeler 
kabul edilmeyecektir.

8. Hibe miktarları:

Personel Hareketliliğ� i faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan ğu nlu k harcırah miktarları

28 AB u yesi u lkenin ve AB dışı 4 proğram u lkesinin yaşam standartları ğo z o nu ne alınarak aşağ� ıdaki

tabloda yer almaktadır.

Erasmus+ döneminde 2021/2022 akademik yılı için personel hareketliliğine ilişkin gündelik

hibe rakamları:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Günlük hibe 
miktarları (Avro)

1. Grup Program 
Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, 
İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program 
Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program 
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119

Project 2020-1-TR01-KA103-083315



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 Birliğ� i’nin Erasmus+ proğramının yu ru tu lmesinden

sorumlu  kurumu  olan  Avrupa  Komisyonu’nun  mesafe  hesaplayıcısı  kullanılacaktır.  So z  konusu

hesaplayıcıya aşağ� ıdaki linkten ulaşılabilir:

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

Başvuruya İlişkin Sorular ve İrtibat İçin; 

Gamze ŞENYİL , Tel: 0332 325 1425 

erasmus@erbakan.edu.tr  
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