
2019-2021 PROJE DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI  

KA107 (ORTAK ÜLKELER) 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

 

Başvuru Tarihleri  ve Yeri  

Başvurular “9 – 23 Mart 2020” tarihleri arasında tüm başvuru belgeleri ile birlikte Uluslararası İlişkiler 

Birimi’ne yapılmalıdır.  

 

Ders Verme Hareketliliği  

*Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle 

yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir 

yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla 

ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

*Gidilecek yükseköğretim kurumu ile kurumumuz arasında anlaşma bulunmalıdır. 

*Personelimizin en az 5 gün ve toplamda 8 saat ders vermesi zorunludur.          

 

Eğitim Alma Hareketliliği  

*Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda 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.   

*Gidilecek yükseköğretim kurumu ile kurumumuz arasında anlaşma bulunmalıdır. 

*Personelimizin en az 5 gün tam zamanlı eğitim alması zorunludur. Eğitim, personelin çalıştığı alan ile 

ilişkili olmalıdır.   

 

Başvuru Belgeleri  

*Başvuru Formu: Web sayfamızın “Erasmus+ Online Başvuru” linkinden erişilebilir. 

*Davet Mektubu: Gidilecek kurumdan alınmış ve faaliyet tarihlerinin yer aldığı kabul yazısı.    

*Yabancı Dil Belgesi  

*Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement for Teaching/Training): Web sayfamızda “Belge ve 

Dokümanlar” altında yer almakta olup, gidilecek kuruma imzalatılmış olmalıdır. Personel hareketliliği 

gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme/eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen 

günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Hareketlilik Anlaşmasında ders verme/eğitim alma 

programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir. 



Hibe ve Kontenjan 

*Hibeli olarak desteklenecek ders verme/eğitim alma süresi 5 gündür. Bütçenin yeterli olması halinde 

faaliyet günlerinden farklı olmak şartıyla seyahat günleri için de (en fazla 2 gün) hibe verilebilecektir.   

*Değişimden yararlanacak personelimize ders verilen/eğitim alınan günler ve seyahatin gerçekleştiği 

günler için hibe ödenmektedir.  

BÖLÜM ÜLKE/ÜNİVERSİTE 
KONTENJAN 

HİBE 
(günlük) 

SEYAHAT HİBESİ 
(Gidiş-Dönüş) 

Ders 
Verme 

Eğitim 
Alma 

Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi 

Gürcistan / Ilia State 
University 

2 1 180 Avro 275 Avro 

Uluslararası 
İlişkiler Rusya / Voronezh State 

University 

1 1 

180 Avro 275 Avro 
Bilgisayar 
Mühendisliği 

2 2 

Maden 
Mühendisliği 

Ukrayna / Zhytomyr 
Polytechnic State 
University 

1 1 

180 Avro 275 Avro 

Turizm Fakültesi 1 1 

Turizm Fakültesi 
Tanzanya / State University 
of Zanzibar 

2 2 180 Avro 820 Avro 

Uluslararası 
İlişkiler 

Ukrayna / Ivan Franko 
National University of Lviv 

1 1 180 Avro 275 Avro 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Gürcistan / Ivane 
Javakhisvili State University 

1 1 180 Avro 275 Avro 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Kosova / University of 
Prishtina 

2 2 180 Avro 275 Avro 

 

* Belgelenmesi şartıyla ve uygun görülmesi halinde engelli personelimize ek hibe verilebilmektedir 

ancak verilecek günlük hibe miktarı standart olarak 5 gün ile sınırlıdır. 

 

Değerlendirme  

Yeterli hibe olması halinde asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan tüm personel hibeli olarak 

desteklenir. Üniversiteye tahsis edilen hibenin yetersiz olması ve/veya değerlendirilemeyen kontenjan 

bulunması durumunda yerleştirme, aşağıda yer alan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak toplam 

başarı puanına göre yapılır. Toplam başarı puanının eşit olması durumunda Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi’nde hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.        

 

 



Değerlendirme Ölçütleri                                                                                                                                  

1. Taban Puan (+30  puan)             

2. Yabancı Dil Puanının %20si 1 (Yabancı dil puanının %20si taban puana eklenecektir.)  

3. Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmamış olmak (+10 puan)  

4. Daha önce personel hareketliliği gerçekleştirilmeyen üniversiteye gidiyor olmak (+5 puan)  

5. Erasmus+ Birim Koordinatörü (+5 puan)  

6. Bir önceki yıl Erasmus+ Programı kapsamında bağlı olduğu akademik birime öğrenci/personel gelen 

birimin Erasmus+ koordinatörü (+5 puan)  

7. Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personel, araştırma görevlisi, uzman vb. olmak üzere 

ders verme yükümlülüğü bulunmayan personel (+10 puan)  

8. Engelli Personel (Belgelendirmek koşuluyla) (+ 5 puan)  

9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel (Belgelendirmek koşuluyla) (+5 puan)  

10. Bir akademik yıl önce Erasmus+ Personel Hareketliliği programlarının birinden hibeli olarak 

faydalanmış olmak (-14 puan)  

11. İki akademik yıl önce Erasmus+ Personel Hareketliliği programlarının birinden hibeli olarak 

faydalanmış olmak (-12 puan)  

12. Üç akademik yıl önce Erasmus+ Personel Hareketliliği programlarının birinden hibeli olarak 

faydalanmış olmak (-10 puan)  

13. Dört akademik yıl önce Erasmus+ Personel Hareketliliği programlarının birinden hibeli olarak 

faydalanmış olmak (-8 puan) 

14. Bir akademik yıl içinde (KA103 ve/veya KA107 kapsamında) başvurusu bulunup gerekçesiz bir 

şekilde hareketlilikten yararlanmama (-10) 

1Başvuru esnasında yabancı dil belgesi ibraz edilmesi zorunlu değildir. Yabancı dil belgesi ibraz 

edilecekse söz konusu dil puanı için YDS, E-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS ile ÖSYM tarafından YDS sınavına 

eşdeğer tutulan ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavları ve ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 

tarafından yapılan Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı (İdari Personel için geçerlidir) kabul 

edilmektedir. Başvuru esnasında dil belgesi ibraz etmeyen Öğretim Üyeleri +10 puan alacaktır. Yüzlük 

sistemde olmayan yabancı dil sınav puanlarının yüzlük sisteme çevrilmesinde ÖSYM tarafından 

yayınlanan dil sınavları eşdeğerlik tablosu dikkate alınacaktır.  

* Aynı akademik yıl içerisinde Erasmus+ KA103 ve KA107 kapsamında birden fazla projeye başvurusu 

bulunan personel, sadece bir proje kapsamında hibeli olarak desteklenecektir.  

* 2019-2021 proje dönemi personel hareketliliği faaliyetlerinin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar 

tamamlanması gerekmektedir.  

* Hizmet alımı yoluyla yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel, hareketlilikten 

yararlanamaz.  


