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• Proje üzerinde yalnızca düzenleme haklarına sahip yetkilendirilmiş irtibat 

kişileri bu işlemleri gerçekleştirebilir.

• Proje için hibe sözleşmesi imzalanmış ve My Project sekmesinde projenin

gözüküyor olması gerekmektedir.

• Projeyi güncellemek için Project ongoing durumuna sahip olmalıdır.

• Hareketlilikleri ilgili aktivite ile ilişkilendirebilmek için öncelikle Aktiviteler

bölümüne aktiviteler eklemelisiniz.



Beneficiary Module(Yararlanıcı Modulü)

My Projects(Projelerim) seçeneğine ulaşmak için öncelikle Erasmus + ve European

Solidarity Corps platformuna geçerli bir EU login hesabıyla giriş yapmanız gerekmektedir.



-İçerik menüsünde Activities kısmına tıklayınca faaliyet listesi açılacaktır.

Bu ekranda hareketlilik faaliyeti ve katılımcılar hakkında temel bilgiler verilmektedir. Hareketlilik faaliyetinizin taslak kaydını oluşturmak için

detaylar girilmelidir. Öncelikle, şekildeki ‘’Create’’ tuşuna basarak.



• 1- Sağ üst kısımda draft/taslak kısmı gözükmektedir.

• 2- Hareketlilik aktivite numaraları otomatik olarak oluşturulur, ve proje numarasının içerisindedir: 005041-MOB-00001

• 3- Faaliyet türleri(Activity type) projenizin eylem türüne göre farklılık gösterebilir.

• Not: Hareketlilik faaliyetinin ayrıntılarını doldurmaya başladığınızda, faaliyet türünü değiştirmek yine de mümkündür, ancak etkinliğe
özgü belirli bilgileri kaybedebilirsiniz.

• 3- Katılımcıların e-posta adreslerini doğru girdiğinizden emin olunuz. Çünkü katılımcı raporlarını doldurma bildirimleri bu adreslere
gönderilecektir.

• 4- Hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihi proje tarihleri içerisinde olmalıdır ve hareketlilik süresi ilgili faaaliyet türüne uygun olmalıdır.
Tarihler işlendiğinde ise mavi renkteki zaman çizelgesi turuncu renk ile boyanır.



-Save ksımından kaydediyoruz. 

-Hareketlilik faaliyetiniz için taslak oluşturabilir ve gerekli hareketlilik bilgilerini şekildeki kategorilere girebilirsiniz.

Not: Çeşitli alanlarda kırmızı yıldızlar zorunlu doldurulması gereken alanları belirtmektedir.



- Hareketlilik proje listesine draft/taslak olarak kaydedilir. 

- Örnek hareketlilik ve katılımcı bilgileri şekildeki gibi görüntülünebilir.



2- HAREKETLİLİK FAALİYETİNİ TAMAMLAMA/DÜZENLEME

-Nihai rapor gönderilmediği sürece hareketlilik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

-Düzenleme/Edit simgesine tıkladığınızda güncelleme yapılabilmektedir. Bu anlamda, geriye kalan hareketlilik bilgilerini

sonra da ekleyebilirsiniz. Şekilde ok ile gösterilen ‘’Edit’’ tuşuna basmanız yeterli olacaktır.



1- Mobility activity card(Hareketlilik kartı)

2- Mobility activity status(Hareketlilik faaliyetinin statüsü(Taslak))

3- Export mobility activity button: Buradan hareketlilik faaliyeti bilgilerinizi PDF olarak

indirebilirsiniz.

4- Save Button: Girilen hareketlilik bilgileri kaydedilecektir.



- Ekranda görülen ok seçeneğini kullanarak farklı seçenekleri ve girilen bilgilerin detaylarını

inceleyebilirsiniz.



2.2.1-ACTIVITY(FAALİYET) BAŞLIĞI

Bu bölümde faaliyet tipini tanımlayıp, faaliyet detayları hakkında bilgi verebilirsiniz. Örneğin bir Force 

majeure(Mücbir sebep) durumu varsa şekildeki seçeneği işaretleyebilirsiniz.



2.2.2- PARTICIPANT
- Bu kısımda daha önce girilen katılımcı kişisel bilgilerini görüntüleyeceğiniz gibi, gerektiğinde daha fazla ayrıntı da 

sunabilirsiniz.

- Bu kısım katılımcının hareketlilik içerisinde rolünü gösterir.

- Şekideki örnek seçenekler bir KA-154 projesi için örnek seçenekleri göstermektedir.



2.2.3- PARTICIPANT REPORT(KATILIMCI ANKETİ)
- Bu bölümde katılımcı anketinin durumunu izleyebilir ve gerekirse raporu doldurması için ilgili katılımcıya daveti yeniden

gönderebilirsiniz.

- Katılımcı anketi nedir? Nasıl gönderilir?

Katılımcılar otomatik bir e-posta linki almak suretiyle katılımcı anketine katılırlar ve genelde burada katılmış oldukları
hareketlilikler ve edindikleri tecrübelere dair bir dizi soruya cevap verirler.



2.2.4- SERTİFİKALAR

- Bu bölümde ilgili kuruluş tarafından verilen sertifikalar belirtilecektir.

-‘’Create New’’ tuşuna basarak eğer gerekli görürseniz ek sertifikalarınızı da ekleyebilirsiniz.



2.2.5- FROM-TO(NEREDEN NEREYE)
- Bu bölümde, seyahatin nereden nereye yapılacağı, mesafe bandı gibi seyahat detayları girilecektir.

- Sürdürülebilir olarak kabul edilen araçlar: bisiklet, otobüs, araba paylaşımı ve tren. Bunlar için Sürdürülebilir Ulaşım Araçları bayrağı
otomatik olarak kontrol edilir ve finanse edilen seyahat süresi 2 günden maksimum 6 güne çıkarılabilir. 



2.2.6- DURATION(SEYAHAT SÜRESİ)

- Bu bölümde hareketlilik faaliyetine ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir. Faaliyete ilişkin seyahat günleri de varsa bu bölümde girilebilir.

- Ay cinsinden süre (varsa), istisnasız 1 tam ay=30 gün kuralına göre hesaplanır.



2.2.7- BÜTÇE

• Hareketlilik faaliyet bütçesi, hareketlilik faaliyet formu boyunca sağladığınız

ayrıntılara göre otomatik olarak hesaplanan çeşitli hibelerden oluşur. Bütçe

bölümünde hibe tutarlarını ve toplam hareketlilik faaliyeti hibesini görebilirsiniz.



3.Hareketlilik Listesi




