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ERASMUS+ PROGRAMI KA1 BİREYLERİN ÖĞREME HAREKETLİLİĞİ 

2018-2019 GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ 

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU 

 (2018 -1-TR01-KA103-054953) 

 

  

İLAN TARİHİ     : 08 KASIM  2018 

SON BAŞVURU TARİHİ    : 07 ARALIK  2018 

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ  : 13 ARALIK  2018 

BİLGİLENDİRME SEMİNER TARİHİ  : 14 KASIM  2018 

 

 

BAŞVURU ÖNCESİ 

 

1- Adaylar, koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde 

başvurmalıdır.  

2- Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru 

Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmalıdır. 

 

BAŞVURU 

 

1- Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belgeler bilgisayar ortamında doldurulacak 

olup aksi durumdaki başvurular kabul edilmeyecektir. 

2- Adaylar, koordinatörlüğümüzce düzenlenen Erasmus+ toplantılarına katılmak 

zorundadır. Toplantılara, bir (1) defadan fazla mazeretsiz olarak katılmayan 

personelin başvurusu kabul edilmemektedir. 

3- Başvuru belgelerindeki imza, tarih ve kaşe/mühür bölümleri, üniversitemiz ve gidilecek 

üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından onaylanmalıdır.  

4- Hareketlilik yapılacak kurumun üniversiteden farklı olması durumunda, başvuru belgeleri 

gidilecek kurumun ilgili birim yetkilisince onaylanmış olmalıdır. 

5-  Hareketlilik yapacak personel, Erasmus+ sürecinin takibinden sorumludur. İletişim 

bilgilerinin güncel olması ve tüm işlemlerin aday tarafından takip edilmesi zorunludur. 

6- Başvuru yapan personel;  
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i) Üniversitemizin Erasmus+ internet sayfasında bulunan başvuru formunun imzalı 

kopyası 

ii) Üniversitemiz ve hareketlilik yapılacak kurumun Erasmus yetkilisi tarafından 

onaylanmış eğitim anlaşması formu (Staff Mobility for Training – STT Formu)  

iii) kabul mektubu  

ile koordinatörlüğümüze başvuruda bulunmalıdır. 

7- STT formu linkte bulunmaktadır.  

8- Kabul mektubu, hareketlilik tarihlerini içermeli ve gidilecek kurum yetkilisince imzalı ve 

mühürlü olmalıdır.  

9- Başvuru sırasında STT formu ve kabul mektubunun e-posta eki olarak gönderilen taranmış 

versiyonları koordinatörlüğümüzce kabul edilmektedir. 

10- Koordinatörlüğümüzün e-posta adresi erasmus@karatay.edu.tr dir. 

 

SEÇİM SÜRECİ ve HAREKETLİLİK ÖNCESİ 

 

1- Erasmus eğitim alma hareketliliği adaylarının sıralaması;  

i) daha önce hareketlilik yapmamış personel,  

ii) idari ünvan,  

iii) daha önce hareketliliğe dahil olmamış birim ve  

iv) daha önce hareketlilikte yer almamış ülke ve/veya kurum  

öncelikli olacak şekilde yapılır. 

2- Başvuru değerlendirmelerinde, bir önceki yıl içinde koordinatörlüğümüzce düzenlenen 

Erasmus toplantılarına katılan personel öncelikli olacaktır.  

3- Eğitim alma hareketliliğinde, idari personel öncelikli olarak değerlendirilir.  

4- Yerleştirme sonuçları koordinatörlüğümüz internet sayfasında ilan edilir. 

5- Hareketliliğe hak kazanan personel  

i) Rektörlük Makamı’nca onaylanmış görevlendirme uygunluk belgesi 

ii) hibe sözleşmesi  

iii) Euro hesap bildirim formu  

iv) yeşil pasaport veya vize belgesinin bulunduğu pasaport sayfasının fotokopisi  

v) vize talep yazısı  

evraklarını tamamlamakla yükümlüdür. Bu evraklar linkte bulunmaktadır. 

6- Hibe sözleşmesi personel ve koordinatörlüğümüz arasında imzalanacak olup bir (1) nüshası 

personelde kalacaktır. Eğitim alma hareketliliği sürecine ait tüm detaylar sözleşmede 

belirtilmiş olup sözleşme dışına çıkılan uygulamalara izin verilmemektedir.  

7- Hareketlilik hibesinin %80’i, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 45 iş günü içinde 

personelin hesabına aktarılır. Ödemenin ardından, banka dekontu koordinatörlüğümüze 

teslim edilmelidir. 

8- Üniversitemizce uygun görülen hareketlilik süresi, yol dahil olmak üzere 7 gündür.  

9- Personel, kendi vize sürecinin takibinden sorumludur. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iyVpgEVYXZoBUHcx5ZYARaAiDenJpfF-8KMTKZXpjhg/viewform?c=0&w=1
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530034930-staff-mobility-agreement-training2016-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626035107-erasmus_staff_training_letterofacceptancesample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530034930-staff-mobility-agreement-training2016-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626035107-erasmus_staff_training_letterofacceptancesample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530034930-staff-mobility-agreement-training2016-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626035107-erasmus_staff_training_letterofacceptancesample-docx.docx
mailto:erasmus@karatay.edu.tr
http://karatay.edu.tr/erasmus/
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160603034513-erasmus-yuksekogretim_personel_ders_verme_ve_egitim_alma_hareketliligi_i-doc.doc
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160610022506-000-euro-hesap-bildirimi-docx-2-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160610013655-egitim_alma_vize_yazisi_ornek-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160603034513-erasmus-yuksekogretim_personel_ders_verme_ve_egitim_alma_hareketliligi_i-doc.doc
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HAREKETLİLİK SIRASINDA 

 

1- Personel, gidilen kurumda en az 2 iş günü eğitim almakla yükümlüdür. 

 

2- Personel, gidilen kurumdan kabul mektubu, STT formu ve katılım sertifikasının ıslak imzalı 

versiyonlarını temin etmelidir.  

 

 

DÖNDÜKTEN SONRA 

 

1- Personel  

i) kabul mektubu 

ii) STT formu 

iii) katılım sertifikası 

iv) ülke giriş çıkışlarını gösteren pasaport sayfaları 

v) uçak biniş kartları  

belgelerini ıslak imzalı ve mühürlü olarak koordinatörlüğümüze teslim etmelidir. 

 

2- Personel, dönüşünü takiben üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından belirlenen 

tarihte “Faaliyet Rapor Sunumu” yapmakla yükümlüdür. Sunum taslağı linkte 

bulunmaktadır. 

 

3- Personelin eğitim alma hareketliliği deneyimini ölçmek amacıyla, çevrimiçi yapılacak olan 

“AB Anketi”ni tamamlaması zorunludur. Bu adımı atlayan personele kalan hibe ödemesi 

yapılmayacaktır. Anket, personele elektronik davetiye ile gönderilecektir. 

 

4- Yukarıda belirtilen aşamalar eksiksiz yerine getirildiği takdirde Erasmus+ eğitim alma 

hareketliliği süreci tamamlanacak olup kalan %20’lik hibe ödemesi personelin banka 

hesabına aktarılacaktır. 

 

Eğitim alma hareketliliğinin kapsamı 

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve 

idari personelin yurtdışındaki işletmelerde ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim 

almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

  

Eğitim alma hareketliliğinin hedefleri şunlardır: 

• Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine 

imkân vermek, 

• Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut 

işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermek. 

• Eğitim alma faaliyeti kapsamında kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti 

gerçekleştirme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. 

 

  

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530034930-staff-mobility-agreement-training2016-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626043539-certificate_of_attendance_staff-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626035107-erasmus_staff_training_letterofacceptancesample-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160530034930-staff-mobility-agreement-training2016-docx.docx
http://www.karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160626043539-certificate_of_attendance_staff-docx.docx
http://karatay.edu.tr/erasmus/images/nesneler/20160610012252-personel_egitim-alma-faaliyet-rapor-sunum-taslagi-pptx.pptx
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Eğitim alma hareketliliğinin alt faaliyetleri 

• Eğitim alma hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir: 

 

1. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin 

yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi 

2. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin 

yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi 

  

Gerekli Şartlar  

 

Eğitim alma hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki 

asgari şartların sağlandığının kontrol edilmesi gerekir: 

Eğitim alma hareketliliğine dâhil olacak iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir. 

Türkiye henüz üye olmadığı için gidilecek kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir. 

  

Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliğinden 

faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin 

tabiiyetinin aşağıdakilerden biri olması gereklidir; 

 

• 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. 

 

Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliği 

gerçekleştirmek isteyen personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı 

olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan akademik/idari personel olması 

gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik/idari personel için kadro şartı 

aranmaz, sözleşmeli akademik/idari personel de Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetinden 

faydalanabilir 

Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına 

uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal 

statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür 

kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Bu faaliyet 

kapsamında EÜB sahibi olmayan bir yükseköğretim kurumuna gidilmesi mümkün değildir. 

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile 

gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da EÜB 

sahibi olması gerekir. 

 

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye gidilmesi 

durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında kurumlar arası anlaşma 

yapılması zorunlu değildir. 
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Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim almayı planlayan bir personelin, 

Erasmus Uygulama El Kitabının ekinde verilen asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan 

ve hem personeli olunan hem de misafir olunacak yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış 

(imzalı-mühürlü) bir iş planı sunmuş olması gerekir. 

  

 

Hibeler: 

• 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. 

• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; 

yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

• Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan 

sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede 

faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır. 

• 2018-2019 Akademik yılı hareketliliği hibesi 30 MAYIS 2020 tarihine kadar gerçekleşecek 

faaliyetler içindir. 

• Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. 

  

 

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 5 iş günü, en fazla 6 hafta olarak 

belirlenmiştir. Yükseköğretim kurumunda üst düzey görevlerde bulunan personelin zaman darlığı 

ve iş yoğunluğu nedeniyle 5 iş günü yurtdışında bulunmasının mümkün olmadığı hallerde, 5 iş 

gününden kısa süreli eğitim alma hareketliliği faaliyet dönemleri de kabul edilebilir. Ancak bu 

durumun yükseköğretim kurumu tarafından gerekçelendirilmesi ve belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 5 iş gününün altında olması 

durumunda Erasmus   hibesi verilmez. 

 

Personel hareketliliği süresi en az 1, en fazla 6 haftadır. Ancak, Koordinatörlüğümüz mevcut hibe 

ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus 

personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 5 iş günü (buna ek olarak 

gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır. 

Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için 

başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve 

katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir. 

  

 

 

Harcırah hesaplama yöntemi: 

 

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah 

miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne 

alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler 

Günlük 

Hibe 

Miktarları 

(€) 

Birinci Grup 

Program Ülkeleri 

İngiltere (Birleşik Krallık), Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 
153 

İkinci Grup 

Program Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 
136 

Üçüncü Grup 

Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

119 

   

 

 

Katılımcılar, faaliyetin 14. gününe kadar tabloda belirtilen miktarları alacaklardır. Faaliyetin 15. 

gününden 60. gününe kadarki sürelerde, tabloda belirtilen miktarların % 70’i ödenecektir. 

 

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği 

alacaklardır: 

 

Seyahat Mesafeleri Tutar (€) 

10-99 Km arası 20 

100 ile 499 KM arasında 180 

500 ile 1999 KM arasında 275 

2000 ile 2999 KM arasında 360 

3000 ile 3999 KM arasında 530 

4000 ile 7999 KM arasında 820 

8000 KM ve üzeri 1500 

 

 

 

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus + programının yürütülmesinden 

sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu 

hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

 

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

 

Aşağıda belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir. 

• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, yeme içme 

masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar. 

• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe 

miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış 

öğretim programı dikkate alınır. 
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• İş planında eğitim alma 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. Eğitim alma hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler 

için günlük hibe ödemesi yapılmaz. 

• Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin 

iş planında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumdan kişinin görevinin 

gerektirdiği bir eğitim alındığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için 

hesaplanan tutardır. 

• Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim alma 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 karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim 

alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

• Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, "iş 

planı" ile birlikte karşı kurumdan temin edilen "katılım sertifikası" dikkate alınır.  

• Faaliyetin gerçekleşmediği ya da iş planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının 

gerekçesiz olarak 5 iş gününün altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi 

bir 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 AB Ofisi'ne teslimini 

takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin ödemesi yapılır. 

  

    Seyahat gideri ödemeleri: 

 

• Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekir. 

• Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. 

• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personel, bulunduğu şehirden gideceği şehre seyahati 

sırasında gerekiyorsa farklı ülke ya da şehirlerde aktarma yapabilir. Ancak, uçuşun gerektirdiği 

bir durum olmadığı sürece aktarma yapılan noktada konaklama yapılmaz. 

• Seyahat edilecek ulaşım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave 

ücretler uygun gider olarak kabul edilmez. 

• Toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura 

karşılığında benzin ücreti ödenmez. Eğer varsa ilgili noktalar arasında ulaşımı sağlayan en 

ekonomik tren/otobüs ücreti, yoksa yine ekonomik sınıfa ait uçak bileti ücreti ödenir. 

• Araç kiralama giderleri uygun gider değildir. Araç kiralayan faydalanıcıya yukarıdaki madde 

uyarınca ödeme yapılabilir. 

• Seyahat giderinin ödenebilmesi için personelin aşağıdaki belgelerden kendisi ile ilgili olanları 

ofise teslim etmesi gerekir: 

• Kullanılan biletlerin orijinali 

• Uçuş kartlarının orijinalleri 
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Başvuru:  

Başvurular ilanda yer alan başvuru formunun doldurulmasının ardından Erasmus+ 

Koordinatörlüğüne yapılacaktır. 

  

Değerlendirme: 

 

• Erasmus eğitim alma hareketliliği adaylarının sıralaması; 

• Daha önce hareketlilik yapmamış personel, 

• İdari ünvan,  

• Daha önce hareketliliğe dahil olmamış birim ve daha önce hareketlilikte yer almamış ülke 

ve/veya kurum öncelikli olacak şekilde yapılır. 

•  Eğitim alma hareketliliğinde, idari personel öncelikli olarak değerlendirilir. 

 

Eğitim Alma Hareketliliğine katılabilmek için seçilen adaylarca hazırlanması ve AB Erasmus 

Koordinatörlüğü 'ne teslim edilmesi gereken belgeler: 

 

Önemli Not: 1,2 ve 3 numaralı belgeler, başvuru sırasında alınacaktır. Diğer belgeler, adayların 

hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra hazırlanabilir. 

1.  Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğü / Merkez Müdürlüğü 

/ Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin 

yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; 

yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini 

gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir). 

2.  Misafir olunacak kurumdan gelen davet mektubu 

3.  Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının orijinal 

olarak imzalanmış nüshası 

4.  Hareketlilik Bilgi Formu 

5.  Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi 

6.  Euro Hesap Bildirim Formu 

  

Gidilen kurumdan alınacak belge: 

Misafir olduğunuz kurumdan, yaptığınız çalışmaları gösteren bir Katılım Sertifikası alınmalıdır. 

 Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler: 

1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Yukarıdaki maddede açıklanmıştır). 

2. Nihai Rapor Formu 

3. Seyahate ait belgeler 

• Kullanılan bilet/biletlerin orijinali 

• Uçuş kartlarının orijinalleri 

• Fatura, makbuz vb ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri. 

   

ÖNEMLİ NOT: 

Gerekli tüm belgelere ; 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel  adresinden erişilebilir. 

  

MEVCUT ANLAŞMALAR’a   aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel
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http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel 

İletişim: Serpil ÖZYALVAÇ 

   serpil.ozyalvac@karatay.edu.tr 

    444 1251 / 7322 

http://www.karatay.edu.tr/erasmus/index.php?i=erasmuspersonel
mailto:serpil.ozyalvac@karatay.edu.tr

