
Konsorsiyum’a Erasmus Personel Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği için kimler başvurabilir? 
 
 
Konsorsiyum Ortağı olan Yükseköğretim kurumlarında, tam zamanlı olarak çalışan akademik/ idari personel başvurabilmektedir. 

 
Ortak Yükseköğretim Kurumları; 

 
• Altınbaş Üniversitesi 

 
• Bahçeşehir Üniversitesi 

 
• Biruni Üniversitesi 

 
• Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi 

 
• Işık Üniversitesi 

 
• Maltepe Üniversitesi 

 
 
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hangi Faaliyetleri içerir? 
 
Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye veya yükseköğretim kurumuna giden akademik / idari personelin hareketliliği: Bu hareketlilik türünün 

amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı 

eğitim programı, çalışma ziyaretleri, seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. 

olabilir. 

 
Konsorsiyum öncelikleri kapsamında gerçekleştirilecek Personel Hareketliliklerinin Öğrencilere staj yeri bulmaya yönelik olması beklenmektedir. 
 
Bir hareketlilikte birden fazla kurum ile görüşülmesi ve öğrencilere sunulacak staj yeri çeşitliliğinin arttırılmasının hedeflenmesi önerilmektedir. 



Hareketlilik Tarih Aralıkları ve Geçerlilik Koşulları 
 

* Eğitim Alma Hareketliliklerinin karşı kurumun ‘Akademik Takvimi’ doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Hareketlilikler eğitim/öğretimin tatil olduğu zamanlara denk gelmemelidir. 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliklerinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için;         
• Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler 
için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility 
Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. Personel eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir 
faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için ise 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur. 
 

Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğünde faaliyet geçersiz kabul edilir ve 
yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe 
ödemesi yapılabilir. 

 

Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin öğrencilerimize ders vermek üzere 
üniversitemize davet edilmesi de mümkün olmakla birlikte kurumumuza tahsis edilen hibeye göre başvurular seçim komisyonu 
tarafından değerlendirilmektedir. Ders vermek üzere davet edilecek personelin bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma 
merkezinde, ya da işletme tanımına uyan bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. 

 

Başvuru Tarihleri 
 
Başvurular 28/01/2023 tarihine kadar Konsorsiyum Ortağı Yükseköğretim kurumlarının ilanlarını yayınladıkları iletişim kişilerine yapılacaktır. 
Hareketliliklerinizi 15.09.2023 tarihine kadar gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 
 
Başvuru Evrakları 
 
1. Davet Mektubu 



2. Eğitim Alma Anlaşması (Gerçekleştirilecek programın genel hedefleri, içeriği ve beklenen sonuçlar yer almalıdır ve her iki 

yükseköğretim kurumunun yetkili birimlerinde imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır). 
 
3. TOEFL/YDS/YÖKDİL Sınav Sonucu (Varsa)* ( Belirtilen sınavlara uygun sonucu bulunmayan personeller için Yabancı Diller tarafından 

yapılacak olan sınava girmeleri zorunludur. ) 
 
4. Kimlik Fotokopisi  
 

 

* Son 5 yıl içerisinde alınmış dil sınav sonuçları geçerlidir. 
 

 

Başvuru evraklarının Konsorsiyum Temsilcilerine iletmelidir. (Tıklayınız) 
 

 

Başvuru ve Kabul İşlemleri İçin İzlenmesi Gereken Süreçle İlgili Bilmeniz Gerekenler; 
 
 
** Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından yayınlanan ilan doğrultusunda hareketlilik tarih 
aralıkları, son başvuru tarihi, başvuru için gerekli belgeler, aktif anlaşmalar ( https://int.biruni.edu.tr/erasmus/ ), anlaşmalara ait kontenjan sayıları ve her 
kontenjan için hangi bölüm / birimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi alınır.  
 
** Eğitim Alma programı (Training Programme) hazırlanır, her iki yükseköğretim kurumlarına imzalatılır ve karşı kurumdan davet mektubu talebinde 
bulunulur. 
 
** Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar başvuru erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden 
yapılmalıdır. 
 
** Seçim Komisyonu tarafından ilan edilen kriterlere göre gerekli şartları sağlayan personeller belirlenir. 
 
 
 ** Seçilen personeller ilgili Birim Yöneticisi / Fakülte Dekanlığı / Enstitü Müdürlüğü’ne davet mektubunu ekleyerek görevlendirme ile ilgili bir izin yazısı 
sunmakta olup ilgili izin yazısını Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne iletmelidir. 
 
** Akademik / İdari Personel hibeyi almak için Denizbank Euro hesabı açtırmalıdır. 
 



 **    
** Yazılar ilgili birimlere ulaştıktan sonra Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü ve katılımcı personel ile 

sözleşme hazırlanır. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri 
 
Müracaatlar, Biruni Üniversitesi Erasmus Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sırasında Türkiye Ulusal 

ajansının belirlediği kriterlere göre değerlendirilmektedir. 

 
 
2022-2023 Akademik yılında Eğitim Alma Hareketliliği faaliyeti kapsamında sırasıyla, 
 

 

• Daha önce Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanmamış öğretim elemanına/idari personele, 
 
• Daha önce Eğitim Alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, 
 
• Daha önce Eğitim Alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumlarında yapılacak 
 
faaliyetlere, 
 
• Daha önce gerçekleştirilen hareketlilikte sunum vb. çıktı sunulmuş olması ** 
 
• Yeni Erasmus anlaşması imzalanmasına katkısı sağlanmış olması (Sadece Personel Üzerinden) 
 
• Yeni Erasmus anlaşması imzalanmasına katkısı sağlanmış olması (Personel ve Öğrenci Üzerinden) 



• Yabancı dilde Eğitim Alma yeterliliği olan ve bu durumunu belgeleyen idari personel/ öğretim elemanına, *** 
 
• Engelli personele, 
 
• Eğitim alma faaliyetine katılan personelin idari personel olması, 
 
• Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele öncelikler tanınacaktır. 
 

 

Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil, değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanacaktır. Vatandaşı olunan 

ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir. 
 
* Erasmus ve üniversitenin tanıtımı için yapılmış sunumlar 
 
** Sadece tek bir yabancı dilin sınav sonucu puanlamaya dâhil edilecektir. Birden fazla dil için sunulan puanlarda yüksek olan sınav 

sonucu değerlendirmeye alınır. 

 
 
Değerlendirme Ölçütlerinin puan detaylarına https://int.biruni.edu.tr/erasmus/ linkinden erişim sağlayabilirsiniz. 
 
Değerlendirme sonuçları çalışma takviminde yer alan tarihlere göre Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü web sayfasında 

ilan edilecektir. 

 
 
Değerlendirme Süreci 
 
Konsorsiyum kapsamında yapılacak başvurular, Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal önceliklerin (daha önce hareketlilik faaliyetine 

katılmamış olma, daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olmak, daha önce başvurulan hareketlilik 

faaliyeti ile gidilmemiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olunması) yanı sıra akreditasyon başvurusunda ve Hakkında linkinde belirtilen 

Konsorsiyumun Öncelikleri çerçevesinde Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, başvuru çağrısında yayınlanan kriterler çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 



Bu işlemin sonucunda başvuran tüm adayların değerlendirme kriterlerinden aldıkları puanlarla birlikte Konsorsiyum web sitesinde yayınlayacak 

ve tüm ortak kurumlar kendi kurumlarında yayınlayacaktır. 

 
Hibe Miktarları ve Ödeme 
 
Arzu edildiği takdirde Personel Hareketliliği’ni hibe almadan gerçekleştirmek mümkündür. 

 

1. Günlük Hibe 
 

• Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre 

aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır (seyahat ücreti hariçtir). 

 
 

Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe (€) 
   

1. Grup Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 € 
   

2. Grup 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, 

136 € 
Portekiz, Yunanistan   

   

3. Grup 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

119 € 
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,   

   

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

• Faaliyetten faydalanan personele, ancak eğitsel faaliyet yapıldığı ve seyahat ettiği günler (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 

günden fazla olmamak şartı ile) için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilebilir. Seyahat ile faaliyet aynı günde gerçekleştirilecekse, ilgili 

gün için tek günlük hibe ödenebilir. 



• Hareketlilik öncesinde, gerçekleştirilmesi ön görülen toplam süreye göre hesaplanan toplam hibenin %80’i ve sonrasında %20’si olmak 

üzere iki defaya mahsus ödeme yapılacaktır. 
 

• Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler teslim edilmediği ve Nihai Rapor tam olarak doldurulmadığı takdirde %20 hibe 

ödemesi yapılamamaktadır. 
 

• Günlük hibe miktarları ancak bir faaliyetin ve seyahatin gerçekleştirildiği günler için ödenebilmektedir. 
 

• Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim 

giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz. 

 
 
2. Seyahat Hibesi 
 
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. 
 
Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 
 
 
Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu 

yer olduğu varsayılır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz 

konusu miktar ikiyle çarpılmaz. 



Elde edilen “km” Hibe miktarı 
değeri (Avro) 

10-99 km 23 € 
100- 499 km 180 € 
500- 1999 km 275 € 

2000- 2999 km 360 € 
3000- 3999 km 530 € 
4000- 7999 km 820 € 

8000 km ve üzeri 1.500 € 

 

Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren 45 gün içinde, yararlanıcıya, azami hibe miktarının en fazla %80’ine tekabül eden bir ön finansman 

ödemesi yapılır. Geri kalan %20’lik kısım dönüş belgelerinin Uluslararası Programlar Koordinatörlüğüne teslim edildikten ve çevrimiçi sisteme 

yüklendikten sonra ofis tarafından hesaplanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla bankaya talimat verilir. Hareketlilikte tarih 

değişikliği olması durumunda kurumun idari onay süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. 
 
Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu 
 

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 dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin 

seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

 
Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet 

türü ve yönü için gerçekleştirilebilir. 



Engelli Yararlanıcılar İçin Ek Hibe Desteği 
 

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe 

verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe 

talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün 

öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe 

miktarını kararlaştırır. Başvurular üniversitemizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir. 

 
 

 

Ayrıntılı bilgi için https://int.biruni.edu.tr/erasmus/ linkini kontrol edebilirsiniz. 
 

Hareketliliğe katılmaya hak kazanan Personel, 
 
1. Hareketlilikten Önce: 
 
• Başvuru aşamasında taslak olarak hazırlanan İş Planı’nın ziyaret edilecek kurum tarafından imzalanan bir nüshasının kabul mektubunun 

resmi bir nüshası ile Konsorsiyum temsilcisine iletilmesi gerekmektedir. 
 
• Başvuru aşamasında taslağı teslim edilen kabul mektubunun resmi nüshasına ait bir kopyasının Konsorsiyum yetkilisine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 
 
• Deniz Bank’tan Euro (€) hesabı açarak, hesap bilgilerini Konsorsiyum temsilcisi ile paylaşılması gerekmektedir. 
 
• Konsorsiyum temsilcisi ile birlikte hazırlanacak Erasmus Hareketlilik Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. 
 

 

2. Hareketlilik Sırasında: 
 
• Eğitim Alma anlaşmasında belirtilen şekilde faaliyetler gerçekleştirilir. 
 
• Gidilen kurumdan katılım belgesi alınır. 



 

3. Hareketlilikten Sonra: 
 
Aşağıdaki belgelerin asılları eksiksiz olarak Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne teslim edilir ve çevrimiçi sisteme yüklenir. 
 

• Katılım Belgesi 
 
• Eğitim Alma Anlaşması (ıslak imzalı ve mühürlü) 
 
• E- Devlet Yurda Giriş/Çıkış Belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge- sorgulama) 
 
• Nihai Rapor (AB Anketi) (Hareketlilik sonrasında yararlanıcılara e-mail ile gönderilecektir) 
 
• Faaliyet Değerlendirme Raporu 


