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İlan Tarihi: 29.08.2022 

Proje Dönemi: 2022 1 TR01 KA131 HED 000054480 

  Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, Üniversitemiz akademik personelinin 

Erasmus+ kapsamında anlaşmalı bir diğer 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 gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe 

ödemesi yapılır. Hareketlilik, 1 Aralık 2022 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek 

olup; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan personelimizin karşı kurumdan alacağı davet 

mektubunu bu zaman aralığına dikkat ederek alması gerekmektedir. 

Süreç ile ilgili sorularınızı erasmus@fbu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.  

Kimler Katılabilir? 

Personelin üniversitede tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve üniversitede fiilen görev 

yapmakta olan akademik personel olması gerekmektedir. 

Başvuruda Bulunacak Personelin Hangi Koşulları Taşıması Gerekmektedir? 

- Hareketlilik gerçekleştirmek için gerekli olan minimum dil seviyesini sağlama, 

- Ders verme hareketliliği için hareketliliğin gerçekleşeceği karşı kurum ile Üniversite arasında 

kurumlararası anlaşma olması (kurumlararası anlaşma listesi aşağıda yer almaktadır. Çevrim içi 

başvuru sistemi açılmadan yeni anlaşmalar listeye dahil edilebilecektir), 

- Ders verme hareketliliği için hazırlanmış öğretim planı formunun (Staff Mobility Agreement 

for Teaching) tüm taraflar tarafından imzalanmış olması, 

- Hareketlilik süresince minimum 8 saat ders verilmesi, 
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- Personelin hareketliliğinin gerçekleşeceği kurumdan davet mektubu alması (davet mektubunda 

Erasmus+ kapsamında hareketlilik için kabul alındığı açıkça belirtilmelidir), 

Hareketliliğe Nasıl Başvurulur? 

Başvuru yapabilmek için e-devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Başvurular 

https://portal.ua.gov.tr adresi üzerinden e-devlet kimlik doğrulaması ile alınacaktır. Çevrim içi 

başvuru sistemi açılmadan önce başvuru kılavuzu web sayfamızda ilan edilecektir.  

Personel seçimi değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak adil ve şeffaf bir şekilde yapılacaktır. 

Hareketliliğe başvurmak isteyen personel, aşağıdaki zorunlu belgeleri sisteme yükleyerek 

başvurularını tamamlayabileceklerdir. Değerlendirme ölçütlerinde yer alan ek puanlardan 

faydalanmak isteyen personelin kanıtlayıcı belgeleri de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Aksi 

halde ek puan uygulaması olmayacaktır.  

Başvuru ve Hareketlilik Takvimi 

29.08.2022 Başvuru İlanı 

19.09.2022 Çevrim içi başvuru sisteminin açılması saat: 00.00 

19.10.2022 Çevrim içi başvuru sisteminin kapatılması saat: 23.59 

1.11.2022 Ön Değerlendirme Sonuçları 

1-8.11.2022 İtiraz süresi 

11.11.2022 Nihai Değerlendirme Sonuçları 

Akademik Personel İçin Gerekli Zorunlu Belgeler 

- Resmi Davet Mektubu 

- Erasmus + Personel Hareketliliği sözleşmesi (Staff Mobility Agreement for Teaching) 

- Değerlendirme ölçütlerinde yer alan ek puan için gerekli olan kanıtlayıcı belgeler 

Değerlendirme Ölçütleri Nelerdir? 

Seçim Kriterleri Seçim Ölçütleri 

Başvuran her personele verilen puan +30 puan 

Faaliyetten faydalanma puanlaması -5 puan x faydalanma sayısı 

Yabancı Dil Notu (Belgelendirmek şartıyla) + %10 



- Geçerli Yabancı Dil Sınavları: ÜDS, KPDS, YDS, 

TOEFL, PTE, YÖKDİL (ÖSYM eşdeğerlilik tabloları 

kullanılacaktır) 

- Eğitim dili %100 yabancı dil (faaliyet dili) olan lisans 

veya lisansüstü düzeyde bir programdan mezun olan 

personel 100 puan üzerinden 90 puan olarak 

değerlendirilir. 

- Yabancı dilde eğitim veren bir kurumda en az 1 yıl 

bulunmuş olan personel 100 puan üzerinden 70 puan 

olarak; en az 1 yıl yabancı dilde ders vermiş olan 

personel ise 100 puan üzerinden 90 puan olarak 

değerlendirilir. 

Erasmus Kurum/Birim/Bölüm/Program Koordinatörü olmak 

(Belgelendirmek şartıyla) 

+5 puan 

Engelli personelin önceliklendirilmesi (Belgelendirmek 

şartıyla) 

+10 puan 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personelin 

önceliklendirilmesi (Belgelendirmek şartıyla) 

+10 puan 

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik gerçekleştirme -10 puan 

Daha önce personel hareketliliğinde bulunulmamış bir 

Üniversite/Ülke de hareketlilik gerçekleştirme 

 

 

+10 puan 

1 kez: +7 puan 

2 kez: +5 puan 

3 kez: +3 puan 

4 kez ve üzeri: +0 puan 

İki başvuru çağrısı/ilanı arasında bölüm/Üniversite adına 

Erasmus+ kapsamında kurumlararası anlaşmanın tüm 

süreçlerini yürütmüş olan personelin önceliklendirilmesi 

(Belgelendirmek şartıyla*) 

+2 puan (anlaşma başına) 



*Lütfen sürecini tamamladığınız anlaşmaların kurum isimleri 

ve ülke isimlerini bir liste halinde “diğer belgeler” kısmına pdf 

olarak yükleyiniz. 

Bir önceki başvuru çağrısında hibe almaya hak kazandığı 

halde, belirtilecek olan son tarihe kadar, mücbir sebepler 

dışında, hareketliliğini iptal etmemek 

-20 puan 

İlgili akademik yılda “Times Higher Education” veya “QS 

Word University Ranking”’de ilk 500’de yer alan 

Üniversitelerin ziyaret edilmesi 

+10 puan 

 

ÖNEMLİ: Yapılan değerlendirme sonucu aynı puan alan iki personel arasında seçim yapılması 

gereken durumlarda, ilk kez faydalanan personele öncelik tanınır. Eşitliğin devam etmesi 

durumunda personelin Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki hizmet süresine bakılır ve hizmet süresi 

uzun olan personele öncelik verilir. 

Hibe Miktarı  

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke 

göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda gösterilen miktarlar Euro cinsindendir. Bir personele 

en fazla 5 (beş) günlük hibe ödemesi yapılır. Asgari hareketlilik gün sayısı 2 (iki) gündür. Mücbir 

sebep dışında 2 (iki) günden az süre ile hareketlilik gerçekleştirilmesi durumunda, hareketlilik 

geçersiz kabul edilir ve personele herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

Türkiye Ulusal Ajans’tan gelen hibe doğrultusunda, bu başvuru döneminde 5 (beş) personel 

hibeli olarak hareketlilik gerçekleştirecektir.   



 

 

Günlük hibe miktarlarına ek olarak seyahat giderleri de desteklenmektedir. Seyahat gideri 

miktarı, aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır.  

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

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

iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi 

hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-

dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. 

 

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz 

faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe 

hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, 

personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

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


İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT) BİLGİLENDİRMESİ 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel 

ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu 

veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel 

katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için 

Üniversitenin Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir.  


