
DEĞİŞİM KURALLARI  

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

- Yükseköğretim Erasmus+ Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası 

anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

- Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı 

öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören 

öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. 

- Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü 

kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda 

gerçekleştirmesidir 

- Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş 

öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 

 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ  

- Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj 

yapmasıdır.  

- “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 

bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  

- Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin 

araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.  

- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde 

etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. 

Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir 

sektör olmalıdır 

- Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 

çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.  

- Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili 

sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. 

- Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında 

bir süredir.  

- Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler 

mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.  

- Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun 

olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) 

yapılmış olması gerekir. 

-  Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

- Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, 

yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine 

yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. 

- Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.  

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 



- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar  

 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDE SÜRELER  

- Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 

asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. 

- Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. - Staj hareketliliğinde 

asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

- Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde 

dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez. 

 

TOPLAM FAALİYET SÜRESİ SINIRI  

- Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa 

Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ 

döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese 

dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam 

süresinin 12 ay’ı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. 

- Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine 

geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni 

öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün 

olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin 

en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. 

- Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması 

durumunda da bu hareketliliklerin asgari sınırına riayet edilmelidir. 

- 2 kademenin birleşik olduğu ve 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı konu 

alanlarında (Tıp Eğitimi gibi) toplam faaliyet süresi sınırı 24 ay’dır. 

ASGARİ ŞARTLAR  

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:  

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe)4 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 

öğrenci olması  

 

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 

olması  

b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması  

 

3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması 4- Mevcut öğrenim kademesi 

içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 

ay’ı geçmemesi 

 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır; 

 

Akademik başarı düzeyi : %50  



Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)  

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan  

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan  

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 

 

NOT DÖKÜMÜ 

- Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. 

- Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

- Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel 

transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem 

başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler 

için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

- Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış 

ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler 

için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları 

dikkate alınır. 

 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 

gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu 

ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

 

Hayat Pahalılığına Göre 
Ülke Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Alık Hibe Öğrenim 

(Avro) 
Aylık Hibe Staj 

(Avro) 

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, 
Birleşik Krallık, İzlanda, Lüksemburg, 
Almanya, Belçika, Güney Kıbrıs, Hollanda, 
Protekiz, İspanya, Malta, Yunanistan 

500 600 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Makedonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovenya, Türkiye 

300 400 

 

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için 

ayrıca destek verilmemektedir. 

 

SÜRE VE HİBE HESAPLAMALARI 

- Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. 

-  Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. 

 

 



 

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 

Personel Hareketliliği Faaliyetleri Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 1. Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA) 

 2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT) 

-  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 Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan 

faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri 

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

Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye 

gidebilmesi de mümkündür 

Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, 

yükseköğretim kurumu 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. 

 Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe 

ödemesi yapılır. 

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İÇİN ASGARÎ VE AZAMÎ SÜRELER 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay 

olarak belirlenmiştir.  

Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders 

verilmesi zorunludur.  

Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile 

orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi 

zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.) 

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet 

gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, 

faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler  



Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak 

belirlenmiştir.  

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet 

gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir 

hibe ödemesi yapılmaz. 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile 

birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda 

gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

Hayat Pahalılığına  
Göre Ülke Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Günlük Hibe Miktarları 
(Avro) 

1. Grup Program Ülkeleri 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 
İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

153 

2. Grup Program Ülkeleri 
Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, 
İtalya, Güney Kıbrıs, İspanya, Yunanistan, Malta, 
Portekiz 

136 

3. Grup Program Ülkeleri 

Letonya, Makedonya, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Romanya, 
Türkiye*, Macaristan, Estonya, Hırvatistan, 
Litvanya, Slovenya 

119 

 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için yukarıda 

verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.  

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı 

belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz 

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani 

“sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir.  

Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 

gün’den kısa olamaz. 

 

SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI 

Mesafe hesaplayıcısı 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. 



Elde edilen “km” değeri  Hibe miktarı (Avro)  

10-99 KM arası  20 €  

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  1500  

 

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İÇİN DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELER 

- Kurumlar arası anlaşma 

- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi 

- Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı) 

- Katılım sertifikası 

- Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) 

- Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden 

- Hareketlilikten faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. 

 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELER 

- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi 

- Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı) 

- Katılım sertifikası 

- Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden 

- Hareketlilikten faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. 

- Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) 


