
 

 

 
2022/2023 AKADEMİK YILI BAHAR/YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ AKADEMİK 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

2021 VE 2022 KA131 YERALTI KAYNAKLARI VE ENERJİ KONSORSİYUMU 
PROJELERİ 

 
ÖNEMLİ UYARI 

 
• Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu metinde yer 

almayan konularla ilgili sorularınızı erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 
 

● Yeraltı Kaynakları ve Enerji Konsorsiyumu: 
•      Mühendislik Fakültesi – Elektrik Elektronik Mühendisliği - Jeoloji Mühendisliği 
– Maden Mühendisliği 
•      Fen Bilimleri Enstitüsü – Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı – 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı – Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
• Başvuru sistemine yüklenecek bütün belgelerin PDF formatında olması gerekmektedir. 

 
• Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2021-1-TR01-KA131-HED-

000009860 ve 2022-1-TR01-KA131-HED-000053287 numaralı projelerin süresi ile 
sınırlı olup, ders verme hareketliliği için 2022-2023 akademik yılı bahar ve yaz 
dönemini kapsamaktadır. 

 
• Yerleştirme listesinde yer alan adaylardan, hibe tahsis edilecek olanların sayısı 2021-1-

TR01-KA131-HED-000009860 ve 2022-1-TR01-KA131-HED-000053287 numaralı 
projelerin bütçesiyle ve kontenjanı ile sınırlıdır. Bu sebeple https://erasmus.sdu.edu.tr 
web sitesi üzerinden açıklanan yerleştirme sonuçları, hareketliliğe hak kazanan 
personellerin tamamının hibe alacağı anlamına gelmemektedir.  

 
 

GENEL BİLGİLENDİRME 
 

• Şehit ve gazi yakınlarına (akademik) tüm puanlara ek olarak 15 puan ilave edilir. 

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

• Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimdeki akademik 
personele, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az faydalanan bölüm 
personeline 5 puan ilave edilir. 

 
• Takvimde belirtilen süre içerisinde “Feragat Bildirimi”nde bulunmayan personele 

(akademik) bir dahaki başvurusundan 5 puan düşülür. Feragat dilekçe örneğine 
https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 



 

 

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma tüm personel için (akademik) 5 puan 
düşülür. 

• Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 
kadrolarındaki akademik personel, Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff 
Mobility) başvurabilecektir. 

• Personel Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. İkili Anlaşmamızın olmadığı kurumlara gidilmesi mümkün 
değildir. İkili Anlaşmamız bulunan üniversitelerin listesini incelemek için lütfen linke 
tıklayınız https://erasmus.sdu.edu.tr/ 

• Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele Tablo 
1’de yer alan kriterlere göre min. 2, max. 4 gün için hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 
gidilen üniversitenin uzaklığı Avrupa Birliği tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı 
üzerinden ölçülerek (sadece gidiş mesafesi) hareketlilikten yararlanmaya hak 
kazananlara Tablo 2’ye göre ulaşım masrafları için ödeme yapılacaktır. 

• Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanamayan 
personel hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilmektedir. Erasmus Personel 
Hareketliliğinden hibeli veya hibesiz faydalanmak isteyen tüm personelin belirtilen 
tarihler arasında aşağıdaki koşullara göre başvuru yapması ve asgari koşulları sağlaması 
gerekmektedir. 
 

 
Tablo 1: Gidilecek Ülkeye Göre Hibe Ödemeleri 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Günlük hibe 
miktarları 

(Avro) 

1. Grup Program 
Ülkeleri 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri 162 

 
2. Grup Program 

Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 
İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri 144 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya, Türkiye * 
126 

Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri     180 

 
* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet 
edilen personel için kullanılmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tablo 2: Mesafeye Göre Ulaşım Ödeme Tablosu 

Seyahat Mesafesi** Standart Seyahat Hibe 
Tutarı (Avro) 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 
(Avro) 

10 ila 99 km arasında 23  
100 ila 499 km arasında 180 210 
500 ila 1999 km arasında 275 320 
2000 ila 2999 km arasında 360 410 
3000 ila 3999 km arasında 530 610 
4000 ila 7999 km arasında 820  
8000 km veya daha fazla 1.500  

**Mesafe Hesaplama Aracı: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  
 

 
 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (STAFF MOBILITY FOR TEACHING 
ASSIGMENT/STA) BAŞVURUSU 

 

• Ders Verme Hareketliliği kapsamında, bölümünüzün ikili anlaşma sahibi olduğu 
yükseköğretim kurumları ile hareketlilikten faydalanabilirsiniz. Hareketlilik başvurusu 
bulunmadan önce ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu ile bölümünüzün anlaşması 
bulunması gerekmektedir. 

• 2022-2023 akademik yılında 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 bölüm koordinatörlerinin güncel listeleri ilgili bölüm ve anabilim dalları 
tarafından Erasmus Ofisine bildirildiğinden sisteme herhangi bir belge yüklenmesine 
gerek yoktur. 

• 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) 

• 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 2017-2018 öğretim yılından itibaren 
yapılacak; 2017-2018 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.  

 



 

 

 
Tablo 4: Değerlendirme Kriterleri (Ders Verme) 

 Kriter Puan Toplam Puan İçindeki 
Yüzdelik Oranı 

1 Ders Verme Hareketliliğinden faydalanma 
sayısı 

50 puan %50 

2 Erasmus üzerinden devam eden ikili 
anlaşma sahibi olmak 

10 puan %10 

3 Bölüm, Anabilim Dalı ya da fakültede 
Erasmus koordinatörlüğü yapıyor olmak 

10 puan %10 

4 Erasmus öğrencileri için 2021-2022 ve/veya 
2022-2023 Akademik Yılında ders açmış 
olmak 

10 puan %10 

5 Dil Puanı 20 puan %20 
 Toplam 100 puan %100 

 
 

KRİTERLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR (DERS VERME) 
 

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. Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalananlar için hesaplama 2017-
2018 öğretim yılından itibaren yapılacak; 2017-2018 öğretim yılından önceki yıllarda 
faaliyete katılmış olmak puan kesintisine neden olmayacaktır. 

2) Üniversitemize Erasmus üzerinden 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 2021-
2022 ve/veya 2022-2023 öğretim yıllarında ders teklifinde bulunan 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. 
 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 


