
Erasmus Personel Hareketliliği 
 

- ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin, 1 akademik yıl 

içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan 

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine 

- ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin ECHE sahibi yükseköğretim 

kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına  

imkân sağlamaktadır. 

 

“Personel Ders Verme Hareketliliği” 

 
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 kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme 

konusunda teşvik etmek 

Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak için; 

a. Kapadokya Üniversitesi’nde istihdam edilen akademik personel (istihdam edilen doktora 

adayları dâhil) olması, 

b. Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında gerçekleşecek ise 

kurumlar arası anlaşma olması, 

c. Uluslararası İlişkiler Birim Başkanlığı tarafından internet sayfasında yapılan duyuru kriterlerine 

uygun başvuru yapılmış olması, 

d. Eğitimcinin yapacağı ziyaret süresinde asgari 8 saat ders verecek olması,  

e. Hareketlilik yapılacak kurumda verilecek programı sağlayabilecek dil yeterliliğinin olması ve 

belgelemesi, 

f. Ders Verme Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gün olarak 

planlanması, 

g. Akademik takvime ve ders planına göre birim başkanından izinli sayılacağına dair onay yazısı 

sunulması, 

h. İş planının kabul eden ve gönderen kurum tarafından uygun bulunarak imzalanmış olması, 

 

“Personel Eğitim Alma Hareketliliği” 

 
Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri şunlardır: 

 Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği; faydalanan kişilerin 

bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermektir. 

Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, 

kısa görevlendirmeler vs. olabilir. 

 Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği; 

faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut 

işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim 

programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.  

 

Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak için; 

a. Kapadokya Üniversitesi’nde istihdam edilen tam zamanlı idari personel olması, 

b. Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu, işletme veya araştırma merkezi ile 

Üniversite arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması, 

c. Uluslararası İlişkiler Birim Başkanlığı tarafından internet sayfasında yapılan duyuru kriterlerine 

uygun başvuru yapılmış olması, 

d. Hareketlilik yapılacak kurumda verilecek programı sağlayabilecek dil yeterliliğinin olması ve 

belgelemesi, 



e. Alacağı eğitimin görev aldığı birimde ihtiyaç olduğunu ve kişisel performansa olumlu 

getirilerini olacağını içeren bir rapor sunması, 

f. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 

g. Maksimum 5 gün olarak planlanması ve mevcut görevlerini aksatmayacağına dair idari 

amirinden onay yazısının sunulması, 

h. İş planının, kabul eden ve gönderen kurum tarafından uygun bulunarak imzalanmış olması, 

 

Değerlendirme 

 

** Asil ve yedek listenin belirlenmesinde aşağıda belirtilen kriterler uygulanır; 

a. Kapadokya Üniversitesi en az bir yıllık iş tecrübesi + 10 puan 

b. Birim Koordinatörü + 10 puan 

c. İlk kez işbirliği sağlaması + 10 puan 

d. Yurt dışına hiç çıkmamış olunması + 10 puan 

e. Dil yeterliliğinin belgelendirilmesi + 10 puan 

 

Personel hareketliliği kapsamında yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra,  

 Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, 

 Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim 

kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara 

öncelik verilecek bir değerlendirme yapılmaktadır. 

 

Doldurulması gereken dokümanlar 

Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement)  

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Staff Mobility For Training- Mobility Agreement)  

 

Hibe Desteği 

Değişim programı kapsamında hareketliliğe hak kazanan personel ile Üniversite arasında 

yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşme ile 

personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşmektedir. Sözleşmede 

belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler, personelin sözleşmede belirteceği hesabına iki 

taksitte yapılmaktadır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı 

niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını 

karşılamaya yönelik değildir. Hareketlilik öncesi %70 ön ödeme ve hareketlilik süresini 

tamamladığına dair form ve belgelerin teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde 

kalan ödeme hesaba yatırılmaktadır. 

 

** Erasmus+ Programı Personel hareketliliği dosyalarında bulunması zorunlu belgeler; 
  

- Başvuru formu, 
- Davet mektubu, 
- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi, 
- Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı), 
- Katılım sertifikası, 
- Personel Anketi, 
-  Hibenin ödendiğine dair belge (hesap belgesi veya eş değeri), 
- Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen 
tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi). 

 

 

http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/staff-mobility-agreement---teaching-2018.docx?sfvrsn=0
http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/staff-mobility-agreement---training-2018.docx?sfvrsn=0
http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-personel-ders-verme-ve-e%C4%9Fitim-alma-hareketlili%C4%9Fi-i%C3%A7in-hibe-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi(ka103).doc?sfvrsn=0
http://kalite.kapadokya.edu.tr/DOKUMAN/U%C4%B0.FR.005.ERASMUS+-PERSONEL-HAREKETL%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0-BA%C5%9EVURU-FORMU(Rev1).Docx
http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-personel-ders-verme-ve-e%C4%9Fitim-alma-hareketlili%C4%9Fi-i%C3%A7in-hibe-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi(ka103).doc?sfvrsn=0
http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/staff-mobility-agreement---training-2018.docx?sfvrsn=0

