
ERASMUS PERSONEL GİDİŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: 
 
  
 

1. Hareketliliğinizin türüne göre karşı kurumdan aldığınız onaylı (imzalı ve 
mühürlü) AB tarafından yeni düzenlenen Staff Mobility Agreement-Teaching / 
Staff Mobility Agreement-Training belgelerinizi ve davet mektuplarınızı son 
teslim tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeniz gerekiyor. 
Teslim edilen belgelerinin fotokopisi ilk etapta yeterlidir. Bir asıl suret etkinliğin 
bitiminde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  
 

2. Pasaport işlemleri için Personel Daire Başkanlığı ile görüşüp yapılması 
gerekenler hakkında bilgi alınız. 
 

3. Rektörlük personeli öncelikle bağlı olduğu birime dilekçe ile başvurup 
hareketlilik gerçekleştirmesinde sakınca olmadığını belirtir resmi bir yazının 
Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. Resmi 
yazı akabinde Rektörlük personeli için Görevlendirme Olur’u Erasmus 
Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır. Diğer Fakülte/Yüksekokul/Enstitü 
birimlerinde çalışanlar bağlı bulundukları birim amirlerine dilekçe ile Rektörlük 
Makamından Görevlendirme Olur’u talebinde bulunacaklar ve bu Rektörlük 
Olur’unu resmi yazı ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne ve Personel Daire 
Başkanlığına ulaştıracaklardır.  

 
4. “Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 

için hibe sözleşmesi” hareketliliğinize göre uyarlanarak banka bilgileri ve 
kişisel bilgilerinizi doldurmanız için email yoluyla size, hareketlilik tarihinizden,  
en erken 30 gün önce ulaştırılacaktır. Hibe sözleşmesini en kısa sürede 
koordinatörlüğe ıslak imzalı olarak teslim etmeniz gerekmektedir. Sözleşmeye 
Ziraat bankasında açtığınız Euro (€) hesabının bilgilerini eklemelisiniz. Hesap 
numaranızı mutlaka IBAN numarası olarak yazınız. Bu bilgiler doğrultusunda, 
sözleşmenizi doldurup koordinatörlüğe teslim etmenizi takiben, 
hareketliliğinizden önce, toplam hibenizin %80’i oranında, vermiş olduğunuz 
banka hesap numaranıza ödeme yapılacaktır. Kalan %20 oranındaki hibe 
tutarınız dönüşünüzde gerekli belgeleri ofise teslim ettikten ve çevrimiçi 
katılımcı anketini doldurduktan sonra yatırılacaktır. 
 

 
5. Koordinatörlüğe geç ve / veya eksik ulaştırılan belgeler hibe ödemesinin 

gecikmesi ile sonuçlanabilir. Bunun sorumluluğu koordinatörlüğe ait değildir.  
 

 
6. Faaliyet raporunun yanı sıra, karşı kurumdan faaliyetinize göre katılım belgesi 

de almanız gerekmektedir. Bu belgeyi karşı kurumdan istediğiniz takdirde 
onlar size kendi formatlarında bu belgeyi vereceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ ÖDEMELERİ İLE 
İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER 

 
 

 
 Personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme 

ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

 Elkitabında belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar yararlanıcıya aittir.  

 Ders verme hareketliliğinden yararlanan personele günlük hibe ödeme 

yapılabilmesi için her etkinlik günü için tam güne yakın akademik / eğitsel 

faaliyet yapması ve 5 gün için en az 8 saat ders verildiğinin katılım belgesinde 

/ Staff Mobility Agreement-Teaching belgesinde açıkça görünmesi gerekir. 

Aksi takdirde yararlanıcıya ödeme yapılmaz.   

 Eğitim alma hareketliliğinden yararlanan personele günlük hibe ödeme 

yapılabilmesi için her etkinlik günü için tam güne yakın olacak şekilde karşı 

kurumdan görevinin gerektirdiği bir eğitim almış olduğunun katılım belgesinde / 

Staff Mobility Agreement-Training belgesinde açıkça görünmesi gerekir. Aksi 

takdirde yararlanıcıya ödeme yapılmaz.   

 Günlük hibe: kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel 

seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için 

ayrıca ödeme yapılmaz. 

 Ders verme / eğitim alma faaliyetinde bulunulmayan günlere hibe ödenmez. 

 Personelin yol ödemesi yine hibe açıklamasında yer alan “distance 

calculator”a göre hesaplanır.   

 Personele hareketlilik sonrası kalan ödemelerin yapılabilmesi için teslim 

edilmesi gereken belgeler: kullanılan bilet/biletlerin orijinali (mümkünse € 

tutarı belirten); uçuş kartların orijinalleridir.  


