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2022 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği başvuruları 

başlıyor. Başvurular 09 Ocak 2023 – 10 Şubat 2023 tarihleri 

arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresindeki online başvuru portalı üzerinden 

alınacaktır. 

Kimler Başvurabilir?      

Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında Ders Verme hareketliliğine ders verme 

yükümlülüğü olan akademik personel başvurabilir. 

Faaliyet Süresi 

Ders vermeye yönelik personel hareketliliği seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. 

Ancak Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak her bir katılımcıya en fazla 5 

günlük hibe ödenecektir. 

Ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders 

verme faaliyeti içermelidir. 

Hareketlilik süreci 1 Nisan 2023’de başlar ve  31 Temmuz 2024’de sona erer. Hareketlilikten 

yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

31 Temmuz 2024 tarihinden sonraki tarihlerde gerçekleştirilen hareketlilikler, Erasmus hareketliliği 

kapsamında değerlendirilmeyecek ve hibeli personele hibe ödenmeyecektir. 

Hibeli Olarak Gönderilecek Personel Kontenjan Bilgileri: 

Ders verme faaliyeti için 2 personel (2 x 5 gün) 

Belirlenen kontenjan tahmini olup, nihai kontenjan sayısı başvuruların tamamlanmasından sonra 

kesinleşecektir.  

 

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Koşulları 

1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ders vermekle yükümlü akademik personel olmak, 

2. Yabancı Dil puanının YDS’den en az 85 aldığını belgelemek veya eşdeğerliliği ÖSYM 

tarafından kabul edilen diğer sınavlardan denk puana sahip olmak (Kabul edilen sınavların 

listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın). 

(Not: YÖKDİL sınavı da kabul edilmektedir ve YDS sınavı ile denktir.)   

3. Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması. İkili 
anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız. 

Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri 

Kriter 
Sıralama Puanı 

Etkisi 

Programdan ilk defa faydalanacak olan personel +50 

Programdan 1 kez faydalanmış olan personel + 40 

Programdan 2 kez faydalanmış olan personel + 30 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
https://erasmus.medeniyet.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari


Programdan 3 kez faydalanmış olan personel + 20 

Programdan 4 kez faydalanmış olan personel + 10 

Programdan 5 kez faydalanmış olan personel 0 

Dil puanı Dil Puanı x %20 

Fakülte/ Enstitü Erasmus Koordinatörleri + 10 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından 

hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında 

Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir. 

+5 

Engelli Personel  
(Önceliklendirme için personelin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan  

“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık 

Kurulu  

raporunu ibraz etmesi gerekir) 

+ 10 

Gazi personel ile gazi ve şehit yakını personel 
(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.) 

+10 

 

Başvuruda İstenen Belgeler:  

 Kabul Belgesi (Her başvuru sahibinin hareketlilik gerçekleştireceği kurumdan kabul belgesi 

edinmesi gerekmektedir) 
 Dil yeterlilik belgesi  

Başvuru Tarihi ve Şekli 

Başvurular 09 Ocak 2023 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr  

adresinden E-devlet şifreleri ile giriş yapılarak alınacaktır. Başvuru için gerekli tüm belgeler online 

başvuru sistemine yüklenecek olup, elden belge teslim edilmeyecektir. 

Başvuruların Değerlendirme Puanları 

Başvuru koşullarını sağlayan başvurular Sıralama Puanı esas alınarak değerlendirilir.  

Hibe Miktarı        

Personel hareketliliği için ödenecek günlük hibe miktarı ve seyahat desteği aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan 

Ülkeler 

Günlük Hibe 

Miktarları (€) 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/


* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için 

kullanılmaktadır. Yurtdışından ders vermek üzere personel davet edecek birimlerin de davetlinin 

CV’si ve davet mektupları ile başvuru yapabilirler. 

** Programla ilişkili olmayan ülkelere yapılan hareketliliklere hibe verilmeyecektir. Hibesiz olarak 

gitmek isteyen personel bu ülkeler için başvuru yapabilir. 

Detaylı bilgi için el kitabına buradan ulaşabilirsiniz.  

Seyahat Desteği  

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı 

“Mesafe hesaplayıcısı” aracı kullanılarak hesaplanmaktadır. 

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

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı Yeşil Seyahat Hibe 

Tutarı (Avro) 

10-99 KM arası 23 €  

100 - 499 KM arası 180 € 210 

500 - 1999 KM arası 275 € 320 

1. Grup 

Ülkeler 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç 14. Bölge 

Ülkeleri 

162 

2. Grup 

Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, 

Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri 

144 

3. Grup 

Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Kuzey 

Makedonya, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 

Türkiye * 

126 

Diğer 

Ülkeler** 

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180 

https://erasmus.medeniyet.edu.tr/documents/erasmus/2022-yili-uygulama-el-kitabi-3.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


2000 - 2999 KM arası 360 € 410 

3000 - 3999 KM arası 530 € 610 

   

4000 - 7999 KM arası 820 €  

8000 KM ve üzeri 1500 €  

 

İçerme Desteği 

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 Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek 

masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi 

içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.  

Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez. 

İçerme Desteği Başvuru Formu Erasmus Ofisi’nden temin edilebilir. İçerme Desteğiyle ilgili detaylı 

bilgi için Uygulama El Kitabını inceleyiniz. 

 

İletişim Bilgileri 

Erasmus Programı Koordinatörlüğü 

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016 

Kadıköy, İSTANBUL 

Tel: 0216 280 20 15 / 0216 280 22 08 

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr 

 

 

 

 

 

https://erasmus.medeniyet.edu.tr/documents/erasmus/2022-yili-uygulama-el-kitabi-3.pdf
mailto:intero@medeniyet.edu.tr

