
 

 

2019-2020 AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ ERASMUS+ KA107 (Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler 

arasında) PROJESI PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU ĠLANI 

 

  BaĢvuru Tarihleri: 18 ġubat-08 Mart 2019 

 

BaĢvuru: Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü‘ne yapılacaktır. 

 

BaĢvuru Belgeleri 

 

1. Erasmus+ DeğiĢim Programı Eğitim Alma veya Ders Verme Hareketliliği BaĢvuru Formu 

(Bilgisayar formatında doldurulmalıdır.) 

 

2. KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL, YÖKDĠL sınav sonuç belgesi 

 

ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL/YÖKDĠL veya eĢdeğer dil sınavlarından minimum 65 puan almıĢ olmak 

gerekir. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları eĢdeğerlikleri Tablosuna göre TOEFL için 78 puan temel 

alınacaktır.) (IELTS Sınav sonucu değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

Not: BaĢvuru belgeleri son baĢvuru tarihinde teslim edilmediğinde baĢvuru değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

Erasmus+ KA107 projesi kapsamında Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi ile ortak proje yapılmıĢtır. Proje 

kapsamında 2019-2020 Akademik yılında aĢağıda belirtilen kriterler doğrultusunda personel ders verme ve 

eğitim alma hareketliliği gerçekleĢtirilecektir. 

 

 Erasmus+ eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik personelin değerlendirme 

kıstasları aĢağıdaki gibidir. Asil ve Yedek liste personelin aldığı toplam puana göre sıralanacaktır.  

 

 Erasmus + KA107 projesinde eğitim alma hareketliliğinde kullanılmak üzere Ulusal Ajans 

tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe kapsamında 1 personelimizin asil olarak eğitim alma 

hareketliliğinden faydalanması olanağı oluĢturacaktır.  

 

 Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iĢ gündür.  

 

 Hibe alarak haraketlilik yapma hakkı kazanamayan personelin genel Ģartlara uygunluk taĢıması 

durumunda proje kontenjanları ölçüsünde hibesiz olarak haraketlilikten yararlanma hakları 

bulunmaktadır. 

 

 Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek faaliyete iliĢkin olarak aĢağıdaki dağılım geçerlidir : 

 

 

 Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme ġartları 

1. Iğdır Üniversitesinde AraĢtırma Görevlisi olunması.  

2. Üniversiteler arası anlaĢmanın olması. 

 

 

 

 

 

Bölüm Kontenjan Gidilecek Üniversite 

ĠnĢaat Mühendisliği Eğitim alma hareketliliği 1 kiĢi Tuzla Üniversitesi 



 

 

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri 

 

1). ÜDS/KPDS/YDS/TOEFL/YÖKDĠL dil sınavlarından minimum 65 puan almıĢ olmak gerekir. 

BaĢvuru puanı aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır. 

 

a) ÜDS/KPDS/YDS/ TOEFL/YÖKDĠL dil sınav puanının %20’si alınarak dil 

puanı hesaplanır. 

 

b). Erasmus+ Personel Hareketliliğinden kiĢisel olarak daha önce hiç 

faydalanmamıĢ olmak. 

+10 puan 

c). Daha önce bölüm/anabilim dalı olarak Erasmus+ personel hareketliliğinden 

faydalanmamıĢ olmak. 

+10 puan 

d). Erasmus+ anlaĢmasını bizzat kendisi yaptığı kuruma gidiyor olmak. +5 puan 

e). Bir önceki akademik yıl gitmeye hak kazandığı halde gitmekten 

vazgeçmiĢ olmak. 

-30 puan 

f). Bir önceki akademik yıl programdan faydalanmıĢ olmak. -6 puan 

g). Ġki önceki akademik yıl programdan faydalanmıĢ olmak. -4 puan 

h). Üç önceki akademik yıl programdan faydalanmıĢ olmak. -2 puan 

ı). Bölümün /anabilim dalının bir önceki dönemde Erasmus+ kapsamında 

gönderdikleri/ kabul ettikleri öğrenci sayısı (toplamda 10 puanı geçmeyecek Ģekilde 

her bir öğrenci için) 

+1 puan 

j). Gidilen kurumdan kendi bölümüne gelen öğretim elemanı sağlamıĢ olmak. +5 puan 

k). Gazi personel ile Ģehit ve gazi eĢ ve çocuğu olmak. +5 puan 

l). Belgelendirmek kaydıyla engelli olmak. +5 puan 

 

 

Seçim Sonuçlarının Ġlanı 

 

Üniversitemiz seçim sonuçlarını Ģeffaflık ilkesine uygun olarak, varsa değerlendirmeye tabi tutulan 

alanlardan alınan puanlar ile birlikte, asil ve yedek listeler halinde ilan eder. 

 

Seçim Sonuçlarına Ġtiraz 

 

Üniversitemiz Erasmus Seçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun seçim sonuçlarına itirazı olan 

personeller itirazlarını 3 gün içinde dilekçe yolu ile bildirmeleri gerekmektedir, bu süreyi geçirenlerin 

itirazları kabul edilmeyecektir. 

 

 

Seçim Sonrası Süreç 

Seçilen personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleĢmesi imzalanır. 

Personele yapılacak ödeme oranı için %70 ile %100 arasında bir aralık belirlendiğinden; 

1- Personel karĢı kuruma gitmeden önce, ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için 

hesaplanan güncelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının %80 lik 

kısmı ödenir. 

2- Ġkinci taksit, faaliyet dönemi sonunda, personele verilen katılım sertifikası ve pasaport giriĢ/çıkıĢ 

tarihlerinde yer alan kesin gerçekleĢme süresi dikkate alınarak yapılır. 

 

 

Personele Yapılacak Ödeme 

Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır. Faaliyetin gerçekleĢmediği      
durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 1 günlük hibe 180 Euro x 5 gün için 
=900 Euro ve seyahat masrafı için 360 Euro ödeme yapılacaktır.  

 
 

 



Ödemede Kesinti Yapılması 

Faaliyet gerçekleĢtikten 10 gün içinde  katılım sonrası belgelerini ofise teslim etmeyen personellerin % 20 
hibeleri ödenmez. 

 

 

 VatandaĢı Olunan Ülkeye GidiĢ 

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaĢı olan bir personelin 

hareketlilik faaliyeti ile vatandaĢı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu 

personele düĢük öncelik verilir. 

 

ENGELLĠ ÖĞRENCĠLER VE ÜNĠVERSĠTE PERSONELĠ ĠÇĠN ĠLAVE HĠBELER 

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel 

ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. 


