
                                                                                                                                                                                                                                  

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

AB Ofisi Erasmus+ Program Koordinatörlüğü 

 

‘‘2022-1-TR01-KA131-HED-000052070 ’’  PROJESİ 

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU 

     Erasmus+ Programı Ders Verme Hareketliliği kapsamında 2022-2023                                             

Akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanları anlaşmamız olan bir AB ülkesi 

üniversitesinde ders vermek üzere gönderilecektir. İstekliler dil belgelerini ve ekte verilen 

‘Başvuru formunu’ doldurup e-devlete (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr)   yükleyeceklerdir. 

Personele 3 gün faaliyet (minimum 8 saat ders verme) 2 gün seyahat olmak üzere toplam 5 

günlük hibe ödenecektir. 2 günün  altındaki faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Personel seçiminde 

kullanılacak     kriterler ve puanlandırma ölçeği dosya ekinde verilmiştir. Başvurular 13-27 

Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirme sonuçları web sayfamızda 

yayınlanacaktır. Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Hareketliliğin 

gerçekleştirileceği ülkenin  uzaklığına göre yol ücreti ödenir. İlgililere duyurulur. 

Not:Erasmus+ Personel  Ders Verme Hareketliliği duyurusuna çıkıldığı tarihten itibaren 

(02.02.2023) yapılan koordinatörlük değişiklikleri ve atamaları puanlamada dikkate alınmayacaktır. 

 

Uzaklık Yol ücreti 

100-499 km arası 180  Euro 

500-1999 km arası 275 Euro 

20000-2999 km arası 360 Euro 

3000-3999 km arası 530 Euro 

4000-7999 km arası 820 Euro 

8000 km ve üzeri 1100 Euro 

                                                                                           Doç. Dr. Ayşe CEBECİ MANĞAL 

Erasmus+ Kurum Koordinatörü 

 

 

Kontenjan :Tüm akademik Birimler için 5 adet . 

Not:Asil listeden seçilen personelin 30 Nisan 2023 tarihine kadar  kabul belgesini  Erasmus Ofise 

teslim etmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar hareketliliği gerçekleştirmesi gerekir. Verilen süre 

içerisinde kabul getirmediği ve Hareketliliği gerçekleştirmediği takdirde bu hakkı  yedek listedeki 

personele devredilir. 



                                                                                                                                                                                                                                       

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

‘‘2022-1-TR01-KA131-HED-000052070 ’’  PROJESİ 

ERASMUS+  DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU FORMU 

 

Kişisel Bilgiler 

Ünvanı-Adı Soyadı  

 Uyruğu  /T.C.No  

 Doğum Tarihi  

İş. Tel. / Cep Tel  

E-posta  

Fakülte  / Bölüm  

Dil Puanı  /  %20 si  

Erasmus Bölüm Koordinatörü mü? Evet 

ise bir önceki yıl bölümünüzdeki 

öğrenci hareketlilik sayısı 

 

Erasmus programından son 5 projede  

faydalandı mı? 

Evet ise kaçıncı  defa? 

 

 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programına  katılabilmem için gereğini arz ederim. 

                                                                                                                      

    TARİH-İMZA 

 

NOT: e-devlete (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) yüklenecek    formlar. 

1)  2022-1-TR01-KA131-HED-000052070   nolu projeye ait başvuru formu. 

2) Dil Belgesi. 

Başvuru formunu  word olarak indirmek için  linki tıklayınız. 

http://erasmus.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/30/files/personel-ders-verme-hareketliligi-basvuru-

formu-02022023.docx 

fotoğraf 

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


 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ  SEÇİM KRİTERLERİ  VE PUANLARI 

 

Personel seçim kriterlerinin belirlenmesi kapsamında aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

Yapılacak başvurular Harran  Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon 
tarafından değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça 
belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli 
belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan ve Erasmus+ Uygulama El 
Kitabı’nda belirtilen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Kriter  Açıklama  Puan 

 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL   

1 Son 5 proje döneminde Erasmus+ hibesinden  hiç yararlanmamış 
olmak . 

+20 
puan 

2  Son 5 proje döneminde Erasmus+ hibesinden  yararlandığı her bir 
hareketlilik için -10  puan eklenecektir. 

-10 

3  Erasmus +  Koordinatörlerine +5 puan eklenecektir. +5 

4 Erasmus + Bölüm Koordinatörlerine bir önceki yıl giden ve gelen her 
bir  öğrenci için + 5 puan eklenecektir. 

+5 

5 Dil puanı  (KPDS-ÜDS-YDS-YÖK DİL)  %20 

6 Eğitim alma   dil barajı 50 

7 Ders vermeden  öğretim üyeleri yararlanabilir.  

8 Eğitim Almadan Araş.Gör./Öğr.Gör. /İdari personel yararlanabilir.  

9 İdari personel +10 

10 İdari personel (Yüksek  Lisans yapmış olma +5 

11 İdari personel (doktora yapmış olma) +10 

12 Engelli  Personel(Rapor tam teşekküllü Kamu hastanelerinden alınmalı.) +10 

13  Gazi Personel veya yakını, Şehit  personel yakını . **(Birinden yararlanabilir ) +10 
puan 

**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. 

Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi  gerekir. 



 

 

 

 Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:  

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte 
gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen 
miktarlar Avro cinsindendir. 

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı 
belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük Hibe (Avro) 

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

162 

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

144 

3. Grup Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Hırvatistan, Kuzey 
Makedonya, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye  

126 

 

 

 

 

 

 

 


