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ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KURUM KOORDİNASYON BİRİMİNE
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Kurum
Koordinatörlüğü'nün 26.09.2016 tarihli 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme ve
Eğitim Alma Hareketliliği ve 10.10.2016 tarihli 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim
ve Staj Hareketliliği programlarına ilişkin Siirt Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne
ait erasmus.siirt.edu.tr adresinde yayınlanan duyuru metinleri ekte sunulmuş olup, söz konusu
duyuruların biriminiz panolarında en az 15 gün süreyle tutulması hususunda;
Gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ
Rektör Yardımcısı
EKLER :
1- 2016-2017 Öğrenim ve Staj Hareketliliği İlan
2- 2016-2017 Personel Hareketliliği İlan
DAĞITIM
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığına
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Personel Daire Başkanlığına
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına
Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne
Basın Yayın ve Halkla İlişkilere
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne
Özel Kaleme
Hukuk Müşavirliğine
Senatoya
Etik Kuruluna
Üniversite Yönetim Kuruluna
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğüne
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum
Koordinasyon Birimine
Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğüne
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm
Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Tel: 1050
E-Posta: pinaraltan@siirt.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mehmet Kenan Tan
Faks: +90 (484) 223 19 98
Elektronik ağ:www.siirt.edu.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Başkanlığına
Türk Dili Bölüm Başkanlığına
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına
Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğüne
Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğüne
Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğüne
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğüne
Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğüne
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğüne
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğüne
İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğüne
Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğüne
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğüne
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Eruh Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Tel: 1050
E-Posta: pinaraltan@siirt.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mehmet Kenan Tan
Faks: +90 (484) 223 19 98
Elektronik ağ:www.siirt.edu.tr
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Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne

Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Tel: 1050
E-Posta: pinaraltan@siirt.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mehmet Kenan Tan
Faks: +90 (484) 223 19 98
Elektronik ağ:www.siirt.edu.tr

SİİRT ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI
2016/2017 AKADEMİK YILI
ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI
2016-2017 Başvurusu
2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENİM VE STAJ
HAREKETLİLİĞİ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Erasmus Programı Başvuru Tarihleri:
07.10.2016 - 21.10.2016

KONTENJAN:
Öğrenim Hareketliliği: 14
Staj Hareketliliği: 9

1- ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN;
a) Üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması (Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç),
b) Öncelikle Daha önce Erasmusa seçilmiş ancak hakkını kullanmamış olanlar,
c) Erasmus öğrenim ve/veya staj(1)* programından farklı bir eğitim seviyesinde hibeli olarak yararlanmış
olanlar, (Örnek: lisans programında Erasmus yapmış şuan yüksek lisans eğitimde olan öğrenci vb.)
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d) Erasmus Değişim Programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumunda olmayanlar,
e) Erasmus öğrenim programından aynı eğitim seviyesinde daha önce toplamda(1)*12 ay faydalanmış olup
hibesiz olarak faydalanmak isteyenler.

2- STAJ FAALİYETİ İÇİN;

a) Üniversitemizin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
bir yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenci olması (Hazırlık Sınıfı hariç),
b) Daha önce Erasmusa seçilmiş ancak hakkını kullanmamış olanlar,
c) Erasmus öğrenim ve/veya staj(1)* programından farklı bir eğitim seviyesinde hibeli olarak yararlanmış
olanlar, (Örnek: lisans programında Erasmus yapmış şuan yüksek lisans eğitimde olan öğrenci vb.)
d) Staj faaliyetine katılacak öğrencilerimiz 01 Haziran 2016 tarihi itibari ile mezun durumunda olmayanlar,
e) Erasmus öğrenim programından aynı eğitim seviyesinde daha önce toplamda(1)*12 ay faydalanmış olup
hibesiz olarak faydalanmak isteyenler.

BAŞVURU ve SINAV SÜREÇ TAKVİMi

**BAŞVURUDAN YERLEŞTİRMEYE KADAR DİKKAT EDİLECEKLER**

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1. Siirt Üniversitesinde kayıtlı ve örgün öğretim olarak öğrenci olmak,
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz).
3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, 65/100 Lisansüstü-Doktora öğrencileri için en
az 2.5/4.0 not
ortalamasına sahip olmak.

B-ERASMUS+ SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yapılacaktır.
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2) Sınav test olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır. 25.10.2016 Salı günü Saat: 14:00’da sınav
olacaktır. Sınav yeri: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu
3)2016/2017 akademik yılı Erasmus+ Programı öğrenci başvurularını değerlendirmede
kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
· Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği; GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50
· Erasmus+ Staj Hareketliliği; GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50

Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet
(öğrenim/staj) başına 10 puan düşülecektir. Örneğin lisans düzeyinde Erasmus öğrenim ve staj
hareketliliğinde bulunan bir öğrenci hala lisans düzeyinde ise 20 puan düşülecektir. Ancak aynı öğrenci
yüksek lisans düzeyinde ise herhangi bir puan kesintisi olmayacaktır.
C-ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Öğrencilerin Erasmus+ Eğitim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak
yararlanması mümkündür.
2. Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması sınav başvurusuna engel
değildir.
3. Daha önce Erasmus kapsamında hibeleri olarak;
-Staj hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler sadece “Öğrenim Hareketliliği ”
-Öğrenim hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler sadece “Staj Hareketliliği” başvurusu
yapabilirler.
4. Gideceğiniz üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerinizin eşleştirilme durumu vb.
konular hakkında bilgiyi Erasmus Bölüm Koordinatörünüzden öğrenebilirsiniz.
5. Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümlere
ilişkin Erasmus ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini belirterek
başvurabilirler.
6. Erasmus+ Hareketlilik faaliyeti 1 Haziran 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilebilmektedir.
7. Başvuruda bulunan her öğrenci 2016-2017 Uygulama El Kitabında yer alan şartları kabul etmiş sayılır
ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki(El Kitabı ve Erasmus+ Program Rehberi) bilgilere göre
karar verilir.
8.Akademik Genel Ortalama; başvuru yaptığınız tarih itibari ile transkriptinizin en sonunda GENEL yazan
sütunun en sağında yer alan 4’ lük(100’lük) nottur, dönemsel ortalamalarınız değildir.
9.En yüksek başarı notundan aşağıya doğru sıralama yapılır. Sıralamaya alınan öğrenciler tercihlerine
ve mevcut hibemize göre yerleştirilirler.
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10.Öğrenim Hareketliliği en az 3 en fazla 12, Staj Hareketliliği ise en az 2 en fazla 12 ay süre ile
sınırlıdır.(Bütçe önemlidir)
11.Erasmus + Erasmus Programı; 2010'dan bu yana yürüttüğümüz LLP/Erasmus Öğrenci
Hareketliliğinden farklı olarak Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde Seviye istemektedir. Lütfen bu konuda bilgi
almak için TIKLAYINIZ. Anlaşma yapmış bulunduğumuz Üniversiteler Öğrenim Hareketliliği için en az
B1 seviyesinde dil bilgisi istemektedir. TOEFL ve IELTS gibi belgeler kabul edilmektedir.
12.Başvurular 21.10.2016 Cuma günü gece 00:00 da son bulacaktır.
13. 2016– 2017 Yılı Hibe tutarları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal
Ajans) tarafından yayınlanmamıştır.

HİBELER:
Hayat pahalılığına göre ülke
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
türleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda,
1. Grup Program Ülkeleri İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik
Krallık
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
2. Grup Program Ülkeleri Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya,
3. Grup Program Ülkeleri
Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

Aylık Öğrenim: Staj:
€
500

600

400
500
300
400

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk
gelen miktarda hibe verilir.

1 – 3 gün arası
Hibe verilmez

4–10 gün arası
¼ aylık hibe

11–17 gün arası
½ aylık hibe

18–24 gün arası
¾ aylık hibe

25 gün ve fazlası
Tam aylık hibe

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

14.Öğrenci her bir eğitim seviyesinde (önlisans + lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenim, staj
veya öğrenim + staj olmak üzere toplamda 12 ay hibeli olarak programdan faydalanabilir.

**Öğrenci aynı anda hem öğrenim hem de staj başvurusu yapabilir.**
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Başvuru Evrakları:
1- Başvuru Formu (1ad)-Sitemizden temin edilecektir.(online başvuruda yapacaktır.) Çıktı başvuru diğer
evraklarla sonra teslim edilicektir. (Online Form için Tıklayınız)
2- Transkript(1ad)
3- Fotoğraf (1ad)
SINAV BAŞVURU SÜRECİ
1-Aday, 07.10.2016 ile 21.10.2016 tarihleri arasında http://goo.gl/1CVVBL linkinden online
başvurusunu yapar.
2-Aday, Erasmus sayfasında yer alan başvuru formunun çıktısını (Tıklayınız) alır, imzalar
ve transkripti ve bir Fotoğrafı ile birlikte Erasmus sınav başvuru noktasına 07 Ekim-21 Ekim
2016 tarihleri arasında teslim eder. (Başvuru noktası: Erasmus Ofisi Rektörlük Binası B -BLOK)
3- Başvuru noktasında, sınava girişi onaylanan aday’ın belgeleri teslim alınarak başvuru onayı yapılacaktır.
4-Başvuru onayı yapılan aday, 25 Ekim 2016 tarihinde Erasmus sınavına girer. (Sınava ilişkin yer, saat ve
kurallar bilgisi hem sınav başvuru noktasında, hem de Erasmus Ofisi’nin web sayfasında duyurulacaktır.)
ÖNEMLİ NOTLAR:
Tüm Belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir.
Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır
Erasmus+ Erasmus Öğrenci Eğitim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak
yararlanılması mümkündür.
Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması sınav başvurusuna engel değildir.
Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar
yararlanabilir.
Sınav başvurusu esnasında, girilen bilgiler ve yapılan tercihler geçerli olacaktır. Sınav sonrasında tercih
değişikliği yapılmamaktadır.
Gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerinizin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında
bilgi web sitemizdeki Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır.
Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümlere ilişkin Erasmus
ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci Hareketlilik faaliyeti 1 Haziran 2016 - 30 Eylül 2017 tarihleri
arasında gerçekleştirilebilmektedir.
Başvuruda bulunan her öğrenci 2016-2017 Uygulama El Kitabı’nda ve erasmus sayfasında yer alan şartları
kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.
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SİİRT ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI
2016/2017 AKADEMİK YILI
DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

 2016-2017 akademik yılı ders verme ve eğitim alma hareketliliği 01 Haziran 2016 –
30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.

 Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2017’ye kadar
hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken
30 Eylül 2017’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate
alınmalıdır.

İLAN TARİHİ:

26 EYLÜL 2016

SON BAŞVURU TARİHİ:

18 EKİM 2016

BİRİMLERCE BAŞVURU
EVRAKLARININ
KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE
GÖNDERİLMESİ İÇİN SON TARİH

21 EKİM 2016
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Başvuru Nasıl Yapılmalı:
Hareketlilik başvuruları internet üzerinden (erasmus.siirt.edu.tr) alınacaktır. Başvuracak
öğretim elemanlarımızın ve idari personellerimizin başvurularını internet üzerinden yaptıktan
sonra offline başvuru formu çıktılarını, davet mektubu kopyalarını ve taslak iş planlarını ilgili
fakülte koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru Evrakları:
1. Offline Başvuru formu Eğitim alma veya ders verme başvuru formu çıktısı.
2. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu
3. Taslak iş planı (Başvuru aşamasında iş planı imzasız olabilir. İş planında
verilecek)
Önemli Not: yukarıdaki belgeler, birimlere teslim edildikten sonra Koordinatörlüğümüze
ilgili birimlerce gönderilmelidir.
Ders Verme Hareketliliği Nedir ve Kimler Yararlanabilir?
 Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde
ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders
vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler
gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir
yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda
fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda
istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile
arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile
yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu
arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.
Hareketlilik Süresi:
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 Personel hareketliliği süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 aydır. Ancak,
Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını
sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi
yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş
2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.
Ders Verme ve Eğitim alma Hareketliliği Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:
AB-Dışı Program Ülkeleri
Makedonya
İzlanda
Lihtenştayn
Norveç
Avrupa Birliği Üye Devletleri
Belçika
Yunanistan
Bulgaristan
Fransa
Çek
Hırvatistan
Cumhuriyeti
İtalya
Danimarka
Güney Kıbrıs
Almanya
Rum Yönetimi
Estonya
Letonya
İrlanda
Litvanya

İspanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya

Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İngiltere

Hibe ve Seyahat Koşulları:
Ders verme ve Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan
günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans
tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Ülke Grupları

Grup A

Grup B

Grup C

Ülke

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç,
İngiltere
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs
Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan,
Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihteştayn,
Lüksemburg, Norveç, Polonya,
Romanya, Türkiye*
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,

Günlük Hibe Miktarı
(Avro)
144

126

108
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Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

*Türkiye'ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.

 Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler
tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile
imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 2016-2017 Akademik yılı hareketliliği hibesi 1 Haziran 2016 - 30 Eylül 2017 tarihleri
arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.
 Dileyen personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak
faydalanabilir.
 Ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu
personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu
tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları
çerçevesinde yapılır.
 Ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından
belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre,
seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat
ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların
yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat
maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından
sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
 Ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı
niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya
yönelik değildir.
Seyahat gideri ödemeleri:
 Mesafe
hesaplayıcısı
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet
yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo
kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin
aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle
çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe
hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere Viyana’ya
gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Siirt-Viyana arası mesafeyi tespit ettikten mesafe
aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.
Mesafeye Göre Ödenecek Seyahat Bedeli:
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-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro
-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro
-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro
-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro
-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro
-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro
Aşağıda belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir.
 Ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete
başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin
hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.
 Öğretim programında ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla
ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş/dönüş günleri
için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme
hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi
yapılmaz.
 Seyahat edilen günlerin dışında, ders verme hareketliliğinden faydalanan
personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde
tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu öğretim programında
görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir. Herhangi bir faaliyet
içermeyen ya da ders verme hareketliliği ile ilgisi bulunmayan faaliyetlerin
gerçekleştirildiği günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi
için, "öğretim programı" ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen "katılım
sertifikası" dikkate alınır.
 Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders
verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz.
 Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır.
 Hareketlilik gerçekleşmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir ve
hesaplanan hibe tutarının %80'i ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra ilgili
evrakların Erasmus Ofisi'ne teslimini takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin
ödemesi yapılır.
 Faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan
geri alınır
Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi:
 Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre
gerçekleştirilecektir. Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibenin başvuran
adayların hepsine yetmemesi durumunda, öncelik sırası şöyle olacaktır:
- Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
 Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
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 Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke
ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan
başvurulara öncelik verilecektir. Ancak belirlemede bu kriterlere sahip
başvuruların yetmemesi durumunda sırasıyla, daha önce hareketliliğe
katılmamış fakülte/enstitü/MYO adayına, daha önce gidilmemiş ülkeyeüniversiteye gidecek adaylara ve eğitim alma konusunda evrakları tam ve idari
personele öncelik verilecektir.
 Toplamda 5 Ders verme 3 Eğitim alma Hareketliliği kontenjanı için seçim
yapılacaktır.
 https:// erasmus.Siirt.edu.tr/ linkinde yer alan ve biriminizin ders verme hareketliliğini
içeren anlaşmalar doğrultusunda hareketlilik planlanmalıdır. Her akademik bölüm
kendi bölümünüm Erasmus Anlaşması’ndan yararlanabilir. Anlaşmanın olmadığı
yükseköğretim kurumuna hareketlilik gerçekleştirilemez.
 Ders alma için anlaşma şartı bulunmamaktadır.
 Tüm başvurular birim koordinatörlüklerince alındıktan sonra, Erasmus
Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir
 Koordinatörlüğümüze iletilen adaylar arasından, yukarıda yer alan ölçütler
doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Erasmus Ofisi internet sayfasından
(erasmus.Siirt.edu.tr) duyurulacaktır.
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1- Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
 Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki
yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden
faydalanma imkânı vermek,
 Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve
zenginleştirme konusunda destek olmak.
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak
aşağıdakilerden biri olması gereklidir;
o
o
o

isteyen

personelin

tabiiyetinin

Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı
Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı
Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından
mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.

Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile
gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da
ECHE sahibi olması gerekir.
2. Üniversitemiz anlaşmalı kurumların listesi için http://www.erasmus.Siirt.edu.tr/
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Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için
başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve
katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir
Personel Hareketliliği (Eğitim Alma) Nedir:
Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin
yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının
akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluştamesleki gelişimlerine yönelik bir
kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarını
sağlamaktadır.


Eğitim alma hareketliliğinde bulunacak akademik ve idari personelin ise en az 2 tam
gün eğitim alması (iş başı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) gerekmektedir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:
Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik ve öncelik
idari personelidir.
Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:


Eğitim almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç 2 günden 2
aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe
miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle nihai değişim süresi hibe
miktarına göre belirlemektedir.

Detaylı Bilgi İçin erasmus@Siirt.edu.tr
Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları
1)Siirt Üniversitesi personeli veya fiilen Siirt Üniversitesinde çalışıyor olma,
2)Tercihen, en az B1 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olma (B1 düzeyi için
bakınız: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf),
3)Doğrudan mesleki yeterliliğin ihtiyaç olduğu birimlerde görev alıyor olmak,
4) İdari Personel kadrosunda bulunmak,
Başvuruda İstenen Belgeler:




Başvuru Formu ( erasmus.siirt.edu.tr adresinden indirilebilir)
Dil yeterlilik belgesi ya da vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi ya da yabancı
dilde / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma
Personel Özgeçmişi

Başvuruların Değerlendirme Puanları
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Başvuruları içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama
Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban
puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.
a) Ders Verme Hareketliliği
Kriter
Dil Puanı
Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış
öğretim elemanı
Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış
bölüm/anabilim dalı/programdan yapılan başvuru sahibi
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü
Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus
öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olma
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında
hakkından vazgeçmiş olma
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

SP Etkisi
Dil Puanı x %20
+ 10 puan
+ 10 puan
+ 10 puan
+ 10 puan
- 10 puan
- 20 puan
- 10 puan
- 5 puan

b) Eğitim Alma Hareketliliği
Kriter
Dil puanı
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış
Siirt Üniversitesi personeli
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış
akademik/idari birimden yapılan başvuru sahibi
İdari personel ise
Engelli personel ise
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında
hakkından vazgeçmiş olma
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

SP Etkisi
Dil Puanı x %30
+ 10 puan
+ 10 puan
+ 5 puan
+ 5 puan
- 10 puan
- 20 puan
- 10 puan
- 5 puan

<<<Başvuru Linki için tıklayınız<<<<<<
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