
 
 
 

 
 
 
 

2018-2019 AKADEMĠK YILI   
AHĠLER STAJ KONSORSĠYUMU 

ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ 
BAġVURU ĠLANI   

 

2018-2019 Akademik Yılında Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerde ders 

vermek üzere başvuru yapmak isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan akademik 

personellerin başvurularını 22 Ocak 2020 tarihinden itibaren Dış İlişkiler Ofisi’ne (Spor 

Bilimleri Fakültesi 2.Kat) yapmaları gerekmektedir.  

 

Başvuru tarihleri: 22 Ocak2020 -  12 Şubat 2020 

 

Ders verme hareketliliğinin kapsamı:  

Ders verme hareketliliğinin kapsamı: EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi 

yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin 

EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.  

 

Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:  

*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.  

 

Kontenjan: 2 kişi 

 Gerekli Şartlar:  

Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin resmi olarak EÜB 

sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olan öğretim elemanı 

olması ve ders verme yükümlülüğü bulunması gerekmektedir.  

Programa Mühendislik Fakültesinden; Prof, Doç, Dr. Öğr. Üyesi ve Öğretim Görevlisi 

başvurabilir.  

 



Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası 

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

hareketlilikten faydalanabilmesi için başvuruda bulunan öğretim elemanının ikili anlaşma 

kapsamında Avrupa’da anlaşmalı olduğumuz üniversitede de bölüm bazında anlaşmamızın 

olması gerekmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar listesine;  

http://erasmusanlasma.aksaray.edu.tr/public/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Faaliyetin Süresi:  

Ders Verme Hareketliliği kapsamında 2 gün ders verme faaliyeti + 2 gün seyahat olmak 

üzere(1 gün gidiş+ 1 gün dönüş) toplam 4 günlük hibe verilecektir. 2 günlük ders verme 

faaliyeti süresince en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir. Faaliyet gerçekleştirilmeyen 

günler için hibe ödemesi yapılmayacaktır.  

Değerlendirme sonucunda gitmeye hak kazanan personel en geç 01 Mayıs 2020 tarihine 

kadar gidip gitmeyeceği konusunda Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Birimine beyanda bulunması 

gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri neticesinde faaliyetten faydalanmaya hak 

kazanan personel faaliyeti en geç 30 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyeti gerçekleştirebilir.  

Hibe:  

Seçilen personele yurtdışında geçirecekleri öğrenim süreleri için verilecek günlük/haftalık 

hibe miktarı; gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki belirtilen Ülkelere Ait 

Günlük Hibeler tablosu dikkate alınarak hesaplanır.  

Hibe Ödemesi:  

Erasmus kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak 

personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin gitmesi öngörülen süreye 

göre hesap edilen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, 

personele verilen “Katılım Belgesi”nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak, 

personel faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır. Hareketlilik sonrasında, tüm belgeler 

ve imzalar eksiksiz olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edildiği takdirde %20 hibe 

ödemesi yapılacaktır. 

 

 

 

 

 



 

Ülkelere Ait Günlük Hibeler: 

Ülke Grupları Hareketlilikte gidilen ülkeler 
Günlük hibe 

miktarları (€) 

 

1. Grup Program Ülkeleri  
 

Danimarka, İrlanda, İsveç, Birleşik 

Krallık, Finlandiya, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç  
153 

 

2. Grup Program Ülkeleri  
 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 

İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  
156 

 

3. Grup Program Ülkeleri  
 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Makedonya, 

Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya  

119 

 

 

Seyahat İçin Yapılacak Ödeme:  

Faaliyet kapsamında gidilecek yere yapılan seyahat için Avrupa Komisyonu’nun Mesafe 

Hesaplayıcı uygulaması http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm kullanılarak gidilecek yere yapılacak seyehat km bazında 

hesaplanacaktır. Hesaplanan km’ye göre tablodaki tutarlar ödenecektir. 

Elde edilen “km” değeri Hibe Miktarı (Avro) 

10 – 99 km arası 20 € 

100 – 499 km 180 € 

500 – 1999 km 275 € 

2000 – 2999 km 360 € 

3000 – 3999 km 530 € 

4000 – 7999 km 820 € 

8000 km ve üzeri 1500 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Başvuru Belgeleri: 
 

1. Başvuru Formu (Bağlantıdaki dosyayı açınız ve formu elektronik ortamda doldurunuz)  

2. Gidilecek kurumdan alınacak Kabul Belgesi (Kabul Belgesi başvuru evrakları arasında 

sunulması gerekmektedir)  

3. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL)  

4. Hizmet Belgesi (Yükseköğretim kurumlarındaki hizmet yılı esas alınacaktır)  

5. Diğer Belgeler (Anlaşma belgesi, Şehit ve Gazi yakınlığını gösteren belge, Özel İhtiyaç 

desteğini kanıtlayan belge vb.) 

*Anlaşma Puanı kapsamında değerlendirilecek anlaşmalar başvuru ilanından önce 10 Eylül 

2018 tarihinden önce yapılmış olan anlaşmaları kapsayacaktır. İlan süresince yapılan yeni 

anlaşmalar bir sonraki yıl anlaşma puanı kapsamında değerlendirilecektir.  

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

belgeler kabul edilmeyecektir. 

 

 

Başvuruya İlişkin Sorular ve İrtibat İçin;  

Öğr. Gör. Uğur KOYUNCU, Tel: 0382 288 3837 

ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr   -    erasmus@aksaray.edu.tr 
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