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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS KURUM 

KOOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

HAKKINDA 

 

1.  Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Veren) kadrolarındaki 

akademik personel, Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

2. Ders Verme hareketliliği sayfamızda bulunan İKİLİ ANLAŞMALAR 

(https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ linki PROJELER menüsü- Akademik & İdari Hareketlilikler sekmesinde 

yer almaktadır) kapsamında yer alan Ülke ve Üniversitelerde yapmanız gerekmektedir. 

Hareketliliğinizi mevcut İkili Anlaşmalarımız dışında ( Avrupa Birliğine Üye) farklı bir yerde 

yapmak isterseniz öncelikle o Üniversite ile İkili anlaşma yapmanız gerekmektedir. 

- İkili Anlaşma Nasıl Yapılır: (https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ linki PROJELER menüsü- Akademik & 

İdari Hareketlilikler sekmesinde “Boş İkili Anlaşma Formu” yer almaktadır. Bu formda 

gerekli alanlar doldurularak anlaşma yapılmak istenilen üniversiteye mail atılarak 

Üniversitemiz olarak İkili anlaşma yapma teklifi sunulmaktadır. Karşı Üniversite anlaşmayı 

uygun gördüğü taktirde imzalı olarak evrağı size iletecektir. Sizlerin de imzalı olarak gelen 

evrağı Koordinatörlüğümüze onaylanması için iletmeniz yeterli olacaktır.  

 

3. Haftalık en az 8 saat ders verme zorunluluğu vardır. 

 

4. Hareketlilik ile ilgili süreç şu şekilde olacaktır. Sayfamızda PROJELER menüsü- Akademik & 

İdari Hareketlilikler sekmesinde yer alan "Teaching Agreement" evrağını tam olarak doldurup 

gerekli yerleri imzalatarak (kendiniz ve sizden sorumlu Dekan/ DekanYrd./ Bölüm Başkanı) bu 

evrağı gitmeyi planladığınız Üniversiteye mail atarak onaylanmasını ve onaylandığı takdirde 

ayrıca kabul belgesini size iletmelerini talep etmeniz gerekmektedir. Daha sonra onaylı 

erasmus@sdu.edu.tr adresine mail atıcaktır. 

 

5. Hareketlilikler min. 2, max.4 gün (hibeli olarak) olarak gerçekleştirilebilir. 4 günden 

sonrasının harcamaları Koordinatörlüğümüz tarafından karşılanmamaktadır. Ödemeler 

gitmeden önce günlük hibenin %80’i döndükten sonra geri kalan %20 ve yol harcaması olarak 

yapılacaktır. Aşağıda Günlük Hibe Miktarları ve Yol Hibe Miktarı yer almaktadır. Seyahat 

gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmekte olup mesafe hesaplayıcısına 

aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

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

https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/
https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/
mailto:erasmus@sdu.edu.tr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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 SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KURUM 

KOOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

HAKKINDA 

 

 

1. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı birim) kadrolarındaki akademik personel, 

Akademik Eğitim Alma Hareketliliği (Academic Training Staff Mobility); İdari personel ise Eğitim 

Alma Hareketliliği (Training Staff Mobility) kapsamında değerlendirilmektedir.  

 

2. Eğitim Alma hareketliliği kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri 

geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 

Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak 

değerlendirilmemektedir Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, 

araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer 

rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları 

gibi kuruluşlar olabilir.  

 

3. Eğitim Alma hareketliliği sayfamızda bulunan İKİLİ ANLAŞMALAR (https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ linki 

PROJELER menüsü- Akademik & İdari Hareketlilikler sekmesinde yer almaktadır) kapsamında yer alan 

Ülke ve Üniversitelerde ya da Avrupa Birliğine üye farklı bir yerde yapmanız mümkündür. (Personel 

Eğitim Alma hareketlilikleri için kurumlararası anlaşma şartı aranmaz). 

 

4. Hareketlilik ile ilgili süreç şu şekildedir: Sayfamızda PROJELER menüsü- Akademik & İdari 

Hareketlilikler sekmesinde yer alan "Training Agreement" evrağını tam olarak doldurup gerekli yerleri 

imzalatarak (kendiniz ve sizden sorumlu Dekan/ DekanYrd./ Bölüm Başkanı) bu evrağı gitmeyi 

planladığınız Üniversiteye mail atarak onaylanmasını ve onaylandığı takdirde ayrıca kabul belgesini 

size iletmelerini talep etmeniz gerekmektedir. Daha sonra onaylı erasmus@sdu.edu.tr adresine mail 

atıcaktır. 

 

5. Hareketlilikler min. 2, max.4 gün (hibeli olarak) olarak gerçekleştirilebilir. 4 günden sonrasının 

harcamaları Koordinatörlüğümüz tarafından karşılanmamaktadır. Ödemeler gitmeden önce günlük 

hibenin %80’i döndükten sonra geri kalan %20 ve yol harcaması olarak yapılacaktır. Aşağıda Günlük 

Hibe Miktarları ve Yol Hibe Miktarı yer almaktadır. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” 

kullanılarak hesap edilmekte olup mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

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

 

https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/
mailto:erasmus@sdu.edu.tr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

