
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ERASMUS+ PERSONEL 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

  

  GENEL BİLGİLENDİRME  

 

2018-2019 ve/ veya 2019-2020 Akademik yılı için Erasmus+ değişim 

programına başvurular sadece Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) personellerini 

kapsamakta olup yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) 

personelleri başvuru yapamaz, yapsalar dahi başvuruları kabul edilemez. 

Daha önce Erasmus+ Değişim Programı için başvuruda bulunmuş olan personeller 

yeniden başvuruda bulunmak için sadece “KULLANICI ADI” ve “ŞİFRE”sini girerek 

başvurularını tamamlayabilirler. KULLANICI ADI VE ŞİFRELERİ KENDİ T.C. 

NOLARI OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. İlk defa başvuracak olan personeller ise 

“DEĞİŞİM PROGRAMLARINA ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ” 

linkinden gerekli bilgileri doldurup daha sonra “KULLANICI ADI” ve “ŞİFRE”lerini 

girerek başvurularını tamamlayabilirler.   

 

 Şehit ve gazi yakınlarına tüm puanlara ek olarak 15 puan ilave edilir. 

 Engelli personele (akademik ve idari) tüm puanlara ek olarak 10 puan ilave edilir. 

• Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarındaki akademik personel, Ders Verme 

Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) başvurabilecektir.  

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve İdari personel ise Eğitim Alma Hareketliliğine 

(Training Staff Mobility) başvurabilecektir.  

• 2018-2019 öğretim yılı Erasmus Ders verme hareketliliği başvuru tarihleri: 21/09/2018-

15/10/2018 dir. Sonuçlar 17/10/2018 tarihinde ilan edilecektir.  

• Ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personelimiz için anlaşmamız bulunan 

üniversiteler ve personel hareketliliği kontenjanları için linke tıklayınız 

http://erasmus.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar.  

• Sisteme sadece link üzerinden kayıt yapılacaktır. Kayıt linkine ulaşmak için 

http://193.140.181.179/Default.aspx?pId=2034 adresine tıklayınız.   

• Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçlarına itirazlar 17/10/2018-19/10/2018 tarihleri 

arasında mail veya şahsen (dilekçe) ile yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazların yapılacağı adres Erasmus Ofisi ya da 

erasmus@sdu.edu.tr mail adresidir. İtiraz sonrası yerleşim sonuçları 22/10/2018 tarihinde 

açıklanacaktır. 

http://erasmus.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar
http://erasmus.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar
http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F


• Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanamayan personel 

hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilmektedir. Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli 

veya hibesiz faydalanmak isteyen tüm personelin ilan edilen tarihler arasında belirtilen koşullara 

göre başvuru yapması ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.  

• Aşağıdaki kriterlere göre personel hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele 

Tablo 1’e göre 4 gün hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca gidilen üniversitenin uzaklığı Avrupa 

Birliği tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı üzerinden ölçülerek (sadece gidiş mesafesi) 

aşağıdaki tabloya göre ulaşım masrafları için ödeme yapılacaktır.  

  

Tablo 1: Gidilecek Ülkeye Göre Hibe Ödemeleri  

Hayat  pahalılığına  göre  

ülke grupları  

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler  Günlük hibe 

miktarları 

(Avro)  

1. Grup Program Ülkeleri  Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, 

İsveç  

144 € 

2. Grup Program Ülkeleri  Avusturya,  Belçika,  Bulgaristan,  Çek  

Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, 
İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya,  

Romanya,  Yunanistan  

126 € 

3. Grup Program Ülkeleri  Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, 

Portekiz, Slovak Cumhuriyeti  

108 € 

4. Grup Program Ülkeleri  Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya  90 € 

   

  

  

  

Tablo 2: Mesafeye Göre Ulaşım Ödeme Tablosu  

Elde edilen “km” değeri  Hibe miktarı  

100-499 km arası  

  

180 € 

500-1999 km arası  

  

275 € 

2000-2999 km arası  

  

360 € 

3000-3999 km arası   

  

530 € 

4000-7999 km arası   

  

820 € 

              8000 km ve üzeri   1.100 € 

  

Mesafe Hesaplama Aracı: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4  

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4


EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (TRAINING STAFF MOBILITY) BAŞVURUSU  

• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacakların evraklarını son başvuru tarihine kadar sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. Gerekli evraklar: dil belgesi (zorunlu), özel durum var ise özel 

durum belgesi.  

   

  KRİTER  PUAN  TOPLAM  PUAN  

İÇİNDEKİ  

YÜZDELİK ORAN  

1  Eğitim Alma hareketliliğinden ilk kez 

faydalanma  

50 puan  % 50  

2  Dil Puanı  40 puan  % 40  

3 Erasmus Koordinatörlüğü yapıyor 

olmak  

10 puan % 10  

    TOPLAM    

    100 PUAN  %100  

  

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (TEACHING STAFF MOBILITY) BAŞVURUSU  

• Ders verme hareketliliğinden faydalanacakların evraklarını son başvuru tarihine kadar sisteme 

yüklemesi gerekmektedir.  

• GEREKLİ EVRAKLAR:  

• Başvuru döneminde ÖSYM tarafından denkliği olan dil belgesinin sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. Dil belgesinde süre şartı aranmamaktadır.  Sisteme 

dil belgesi yüklemeyen öğretim üyelerinin bulundukları kadrolara atamada 

gerekli asgari dil puanı sistem tarafından otomatik eklenir.  (Dr. Öğr. Üyesi: 60, 

Doç. Dr. 65, Prof. Dr. 65)  

• Önümüzdeki akademik yılda Erasmus öğrencileri için açılacak ders 

görevlendirmeleri, Erasmus ofisinin resmi yazısına binaen ilgili bölüm ve 

anabilim dalları tarafından koordinatörlüğümüze önceden bildirildiği için ders 

görevlendirmelerine ait bir belge yüklemeye gerek yoktur. Erasmus Ofisinin 

resmi yazısına cevap verilmemesi, eksik bildirimde bulunulması ve 

güncellemelerin Erasmus Ofisine bildirilmemesinden ilgili bölüm ve/veya 

anabilim dalı sorumludur.  

• Erasmus koordinatörlerinin güncel listeleri ilgili bölüm ve anabilim dalları 

tarafından Erasmus ofisine bildirildiğinden sisteme herhangi bir belge 

yüklenmesine gerek yoktur. Erasmus Ofisinin resmi yazısına cevap 

verilmemesi, eksik bildirimde bulunulması ve güncellemelerin Erasmus Ofisine 

bildirilmemesinden ilgili bölüm ve/veya anabilim dalı sorumludur. 

• Daha önce ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele puan sınırlaması 

haricinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Buna göre ilgili personel ders verme ve eğitim 

alma hareketliliğinden kaçıncı kez faydalanmak istediğine bakılmaksızın başvurusu 

değerlendirmeye alınır. Ayrıca daha önce Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalananlar için 



hesaplama 2013-2014 öğretim yılından itibaren yapılacak; 2013-2014 öğretim yılından önceki 

yıllarda faaliyete katılmış olmak puan kesintisine neden olmayacaktır.   

• Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik personele yönelik değerlendirme 

100 puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede esas alınacak ölçütler, puanlar ve bu 

puanların toplam puan içindeki yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir:   

  

  KRİTER  PUAN  TOPLAM  PUAN  

İÇİNDEKİ  

YÜZDELİK ORAN  

1  Ders  verme  hareketliliğinden  

faydalanma sayısı  

50 puan  %50  

2  Erasmus üzerinden devam eden ikili 

anlaşma sahibi olmak  

10 puan  %10  

3  Bölüm, Ana Bilim Dalı ya da 

fakültede Erasmus koordinatörlüğü 

yapıyor olmak  

10 puan %10  

4 Erasmus öğrencileri için 2018-2019 

akademik yılında ders açmış olmak  

10 puan %10 

5 Dil Puanı  20 puan %20  

    TOPLAM    

    100 PUAN  %100  

  

 

 

KRİTERLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR:  

1) Daha önce ders verme hareketliliğinden hiç faydalanmayanlara 50 puan verilecektir. 

Ders verme hareketliliğinden tekrar faydalanmak isteyenlerden daha önce faydalandığı her sefer 

için 10 puan düşülecektir. Örneğin daha önce 1 kere ders verme hareketliliğinden faydalanıp 2. 

kez başvuran akademik personel 40 puan alacaktır. Daha önce 2 kere faydalanıp 3. kez başvuran 

akademik personel 30 puan alacaktır.   

2) Üniversitemize Erasmus üzerinden güncel ikili anlaşma kazandıran akademik personele 

10 puan verilecektir.  

3) Bölüm, Ana Bilim Dalı ya da Fakültede Erasmus koordinatörlüğü devam etmekte olan 

personele 10 puan verilecektir.  

4) Üniversitemize uluslararası değişim programları üzerinden gelen öğrencilere 2018-2019 

akademik yılında ders açan akademik personele 10 puan verilecektir.  

5) Personel tarafından kanıtlanabilir şekilde beyan edilen dil puanları 100 üzerinden 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 100’lük sistemde olmayan dil puanlarının dönüşümü 

ÖSYM’nin dönüşüm tablosu üzerinden yapılacaktır. Böylece 100’lük sisteme dönüştürülen dil 

puanlarının  %20 si alınacaktır.  

 

İDARİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI 



İdari personel başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır. 

 KRİTER  PUAN  TOPLAM  PUAN  

İÇİNDEKİ  

YÜZDELİK ORAN  

1  Personel hareketliliğinden  

faydalanma sayısı  

50 puan  %50  

2 Dil Puanı  50 puan %50  

    TOPLAM    

    100 PUAN  %100  

 

  


