
                                                         2020-2022 PROJE DÖNEMİ 

KA107 ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM 

ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU 

Başvuru Tarihleri: 27 Eylül –15 Ekim 2021 

Başvuru 

Başvurular, Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) web sayfasında bulunan 

https://app.uib.anadolu.edu.tr/ linki üzerinden online olarak yapılacaktır. Online başvuru linki 15 

Ekim 2021 saat 17:00’a kadar aktif olacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapılması mümkün 

olmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Başvuru için davet mektubu alma zorunluluğu yoktur. Fakat sonuçlar açıklandıktan 

sonra 10 Ocak 2022 tarihine kadar davet mektubu almayan personelin hareketlilik hakkı geçersiz 

sayılacaktır. Bu tarihten sonra en yüksek puana sahip personelden başlamak üzere eşleştirmeler 

yapılacaktır.  

NOT: Başvuru belgeleri Covid-19 salgını nedeniyle UİB’ye elden teslim edilmeyecektir. Aşağıda 

bulunan başvuru belgelerinin 15 Ekim 2021 saat 17:30’a kadar uib@anadolu.edu.tr adresine e-

posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 

NOT: Enstitü kadrosundaki öğretim elemanları alanlarına en yakın fakülte/yüksekokuldan başvuru 

yapabilirler.  

NOT: Kontenjan sayısı birden fazla olan ülkelerde (Güney Afrika-Moldova) her bölümün ve birimin 

sadece bir kontenjan hakkı bulunmaktadır. Bu ülkelerde aynı birimden/fakülteden iki personel asıl 

listeye girmesi durumunda yedekte bulunan farklı bir birime geçiş yapılacaktır.  

NOT: Hareketlilik gerçekleştirilecek ülkeler, üniversiteler ve programlar ikili anlaşmalarla 

sınırlıdır ve başvuru sırasında online sistemde üniversite ve program seçimi yapılacaktır.  

Başvuru Belgeleri 

1. Online Başvuru Formu (E-posta yoluyla gönderilecektir.) 

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Eğitim Alma ve Ders Verme için) (KPDS, ÜDS, YDS, 

TOEFL, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından tanınan diğer sınavlar) (E-posta yoluyla 

gönderilecektir.) 

3. Erasmus+ Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO/Bölüm Koordinatörlük/Yardımcı 

Koordinatörlük Belgesi (Varsa e- posta yoluyla gönderilecektir.) (Son iki yıldır görevi 

yürüttüğünü gösteren görevlendirme EBYS yazısının gönderilmesi gerekmektedir.) 

4. Engellilik veya Şehit/Gazi Yakını Belgesi (Varsa e- posta yoluyla gönderilecektir) 

 

https://app.uib.anadolu.edu.tr/


 

Kontenjan: Ders Verme Hareketliliği Kapsamında: 14 Kişi 

                    Eğitim Alma Hareketliliği Kapsamında: 14 Kişi 

 

 

 

 

 

ÜLKE 

 

DERS VERME 

 

EĞİTİM ALMA 

Arnavutluk 1 1 

Azerbaycan 1 1 

Bosna Hersek 1 1 

Cezayir 1 1 

 Fas 1 1 

Güney Afrika 2 2 

Kosova 1 1 

Lübnan 1 1 

Moldova 2 2 

Tunus 1 1 

Ukrayna 1 1 

Ürdün 1 1 
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DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR 

- Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği programı sadece resmi olarak ders 

vermekle yükümlü personele açıktır (Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi, Öğretim Görevlisi 

ve çalıştıkları birimde ders vermekte olan Araş.Gör.Dr.) Ders vermekle yükümlü 

olmayan Araştırma Görevlisi ve idari personel bu hareketlilik için başvuru yapamazlar. 

- Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan akademik 

personelin, gideceği yükseköğretim kurumunda en az 8 saat ders verme faaliyetinde 

bulunması gerekir. 

- Faaliyet süresi, seyahat süresi hariç 5 gün olacak şekilde hibelendirilir. 5 günden fazla 

günler için hibe ödemesi yapılamaz. 

- Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2022 tarihinden önce tamamlanması 

gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde 

bulundurularak alınmalıdır.) 

 

- Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Anadolu Üniversitesi 

arasında, başvuru yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” 

olması gerekmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Ortak Ülke Üniversitelerinin 

Listesi, kontenjan sayıları ile ilgili bilgi edinmek için lütfen 

https://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/pca-agreements/list adresini ziyaret ediniz. 

 

- İsteyen öğretim elemanlarımız hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” 

olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler. Personelin faaliyetten hibesiz 

faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

- 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. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, 

[https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktır. 

 

 

 

 

https://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/pca-agreements/list


EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR 

 

- Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından üniversitemizde görevli 

tüm akademik ve idari personel yararlanabilmektedir. 

- Faaliyet süresi, seyahat süresi hariç 5 gün olacak şekilde hibelendirilir. 5 günden fazla 

günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

- Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2022 tarihinden önce tamamlanması 

gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde 

bulundurularak alınmalıdır.) 

 

-  Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Anadolu Üniversitesi 

arasında, başvuru yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” 

olması gerekmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Ortak Ülke Üniversitelerinin 

Listesi, kontenjan sayıları ile ilgili bilgi edinmek için lütfen 

https://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/pca-agreements/list adresini ziyaret ediniz. 

- İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Training Staff Mobility” olarak değişim 

faaliyetinde bulunabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru 

yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması 

gerekmektedir. 

- 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. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, 

[https://goo.gl/srJwkS]yayımlanmaktadır.

https://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/pca-agreements/list
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HİBE MİKTARLARI 

-Bireysel Destek Hibesi 

 Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan 

personelin gerçekleştireceği faaliyet süresi, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis 

edilen bütçe doğrultusunda 2 gün yol dahil toplam  5+2=7  gündür ve bu doğrultuda bireysel 

destek hibelendirmesi yapılır. Günlük hibe miktarı 180 Euro’dur.  

 

Personel Hareketliliği Seyahat Giderleri 

- Erasmus+ KA107 projelerinde yol harcırahı (seyahat gideri), “Mesafe Hesaplayıcı” 

kullanılarak hesap edilmektedir. Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin 

Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe 

hesaplayıcısı (distance calculator) kullanılacaktır. Belirtilen mesafe hesaplayıcısına ulaşmak 

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

                             

SEYAHAT MESAFELERİ TUTAR (€) 

20 ile 99 km arasında 20 

100 ile 499 km arasında 180 

500 ile 1999 km arasında 275 

2000 ile 2999 km arasında 360 

3000 ile 3999 km arasında 530 

4000 ile 7999 km arasında 820 

8000km ve üzeri 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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