
 

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 

 

 

2018 PROJE YILI ERASMUS+ KA 107 PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER 

ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ ve PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (Uluslararası 

Kredi Hareketliliği) AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL BAŞVURU DUYURUSU 

 

Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, 2018 proje yılında Erasmus+ Program 

ve Ortak Ülkeler Arasında (KA107) Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında 

Üniversitemize tahsis edilmiş olan hibenin kullanımı için akademik ve idari personel başvuruları 

16-30 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 

 

Başvuru duyuru metninde aşağıdaki konularla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.  

 

ıları Ve Başvuru Yapılabilecek Ülkeler  

 

 

 

 

● Seçim Takvimi  

 

GENEL BİLGİLER & ŞARTLAR  
1. Bilindiği üzere, ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus+ programı aracılığı 

ile Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği 

gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 2015 yılı itibari ile başlayan Erasmus+ Uluslararası 

Kredi Hareketliliği ile birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve 

yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak 

adlandırılan Avrupa dışındaki birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.  

 

2. Erasmus+ KA107, geleneksel Erasmus+ faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretim 

öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı 

sunan bir faaliyet türüdür. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci ve personeller, hareketlilik 

programında yer aldığı süre için destek hibesi ve seyahat desteği almaya hak kazanır.  

 

3. Ortak Ülkelerle Uluslararası Kredi Hareketliliği, KA107 adıyla bilinen özel Erasmus+ 

projeleri yoluyla, sadece projede tanımlı ülkelerde ve bu ülkelerde bulunan anlaşmalı 

yükseköğretim kurumlarında ve anlaşmalarla belirli öğrenim alanlarında yürütülmektedir. 

Üniversitemiz, yürütmekte olduğu KA107 - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi 

kapsamında, belirli ortak ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere göndermek üzere, belirli 

bölümlerden sınırlı sayıda personel seçimi gerçekleştirecektir.  

 

4. Erasmus+ KA107 Hareketliliğine başvuracak personelin Tablo 1.’de belirtilen kurumlar 

için anlaşmalı olunan bölümlerinden birinde görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu 

ilan için başvuru yaparak gitmeye hak kazanan personel, seçim sonuçlarının 

açıklanmasının ardından 2019 yılı sonuna kadar hareketlilikten faydalanmak zorundadır.  

 

 

 



KONTENJAN SAYILARI ve BAŞVURU YAPILABİLECEK ÜLKELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Değerlendirme kriterleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Erasmus+ Program kurallarına 

sadık kalınarak oluşturulan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Erasmus+ Programı Esas ve 
Usulleri’nde belirtilmiştir. Buna göre; 

 

 

 

2018 Proje Yılı* Erasmus+ KA107 Projesi           
 Giden Personel Kontenjanları   

 

 
Anlaşmalı Olunan 

Üniversite 

 
 

Bölüm / Birim 

Personel Ders 
Verme ** 

Hareketliliği 
Kontenjanı 

Değişim 
Süresi 

Personel Eğitim Alma 
Hareketliliği Kontenjanı*** 

Değişim 
Süresi 

İdari Personel 
**** 

Akademik 
Personel 

Al Quds 
University 

 
(Filistin) 

Türk Dili / Edebiyatı 

2 1 hafta 2 1 hafta 

İslami İlimler 

Eğitim Bilimleri 

Tıp Bilimleri 

Ziraat Bilimleri 

İşletme 

Al Quds Open 
University 
(Filistin) 

Ziraat Bilimleri 

İşletme 

University of 
Prishtina 'Hasan 

Prishtina' 
 

(Kosova) 

Uluslararası İlişkiler 

2 1 hafta 2 1 hafta 

İktisat 

Tıp Bilimleri  

Türk Dili / Edebiyatı 

Müzik  

Kyrgyz-Turkish 
Manas University 

(Kırgızistan) 

Ziraat Bilimleri 
2 1 hafta 

_ _ _ 

Türk Dili / Edebiyatı _ _ _ 

University of 
Jordan 

 
(Ürdün) 

Dış İlişkiler Ofisi  _ _ _ 4 1 hafta 

İdari Birimler _ _ 1 _ 1 hafta 

Uluslararası İlişkiler 1 1 hafta _ _ _ 

Felsefe 1 1 hafta _ _ _ 

* Bu proje 26 ay sürecek olup, 31/07/2020 tarihinde sona erecektir. 

** Ders Verme Hareketliliğine Araştırma Görevlileri, Eski adıyla 'uzman' olan Öğretim Görevlileri ve İdari 
Personeller başvuruda bulunamazlar. 

*** Akademik / idari personellerden herhangi birinin başvurusu olmaması halinde kontenjan bir diğerine 
aktarılabilir. 

**** İdari Personel için ayrılan kontenjanlara Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bütün idari personeller 
birim gözetmeksizin başvuruda bulunabilirler. 



Madde 14. 

Personel Hareketliliği Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği olmak üzere iki tip 

hareketliliği içerir. 

Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliğinden yararlanmak için, 

1. Ahi Evran Üniversitesi’nde görev yapıyor olunması, 

2. Hareketlilik yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması, 

3. Dış İlişkiler Ofisi tarafından internet adresi üzerinden verilen başvuru ilanına müracaat 

edilmesi gerekir. 

Başvurular, öğretim elemanının dil puanını gösteren belgesi ile birlikte Dış İlişkiler Ofisi’ne 

şahsen yapılmalıdır. Öğretim elemanının başvurusunun değerlendirmeye alınması için YDS, 

E-YDS, YÖKDİL,  TOEFL*, ÜDS ve KPDS sınavlarından 100’lük değerlendirme 

sistemine göre en az 50 puan alması gerekmektedir. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde görev yapan idari personel, belirlenen kontenjanlar 

dahilinde sadece Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanabilir. Başvurular, İdari Personelin 

dil puanını gösteren belgesi ile birlikte Dış İlişkiler Ofisi’ne şahsen yapılmalıdır. İdari 

Personelin başvurusunun değerlendirilmeye alınması için YDS, E-YDS, YÖKDİL,  TOEFL, 

ÜDS ve KPDS sınavlarından puan alması gerekmektedir. 

Erasmus programı kuralları gereği dil puanına sahip olmayan adaylar programa 

başvuruda bulunamazlar. 

Değerlendirme yapılırken, ikili anlaşmayı yapan ve daha önce Erasmus değişiminden 

faydalanmamış olan öğretim elemanlarına yurt dışına gitme hususunda öncelik verilir. 

Bu öğretim elemanları bir defaya mahsus olmak üzere seçim kriterlerinden muaf 

tutulurlar. 

Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla 

yükümlüdür. İlgili personel gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile 

ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. 

Hareketliliğe hak kazanan personellerin eğitim alma/ders verme hareketliliği anlaşmalarını ve 

gidiş tarihlerini her yıl için belirlenen takvime göre Dış İlişkiler Ofisine bildirmeleri 

zorunludur. Aksi halde haklarından feragat etmiş sayılacaklar ve sonraki yıldaki 

başvurularında puan kesintisine uğrayacaklardır. 

Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. 

Hareketlilik süresini tamamlayan personel, Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu’nu, 

seyahat belgelerini ve Aktivite Programı’nı Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüdür. 

* Adayların TOEFL sınavından aldıkları puanları ÖSYM’nin Yabandı Dil Sınavları 

Eşdeğerlikleri tablosuna göre yüzlük sistemden en az 50 puana karşılık gelmelidir. 

 



Madde 15. 

Hareketlilik için başvuran personellerin değerlendirmeleri aşağıdaki tabloya göre yapılır; 

 

Yukarıdaki tablodan alınan puana ek olarak adayın dil sınavından aldığı puanın %50’si 

eklenerek değerlendirmede esas alınacak puan hesaplanır. 

BAŞVURU BELGELERİ 

Başvurular, Ön Başvuru Belgesi ve adayın yabancı dil puanını gösteren belge ile birlikte Dış 

İlişkiler Ofisi’ne şahsen yapılmalıdır. 

HİBELER 

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. 

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük hibe miktarları (Avro) 

Türkiye Ortak Ülke 180 

Faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü,Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da 

gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe 

ödemesi yapılmaz. 

KRİTER PUANLAR AÇIKLAMALAR 

Aynı Programdan Daha Önce Yararlanma Sayısı 

İlk kez katılım +45   

1 +20   

2 +15   

3 +10   

4 veya daha fazla +5   

Aynı Programdan En Son Yararlanma Tarihi 

1 yıl önce +2   

2 yıl önce +4   

3 yıl önce +6   

4 yıl önce +8   

5 yıl önce +10   

6 yıl önce +12   

7 yıl önce +14   

8 yıl önce +16   

9 yıl önce +18   

10 yıl önce +20   

11 yıl ve daha fazla +45 11 yıl ve daha uzun süre önce yararlanan adaylar, ilk 

kez katılım sağlayan adaylar gibi +50 puan alır, daha 

önce yararlanma sayıları baz alınarak ayrıca bir puan 

eklenmez.  

Diğer Kriterler 

Engelli Adaylar, Gazi Personel ile Şehit 

ve Gazi Yakını Personel 

  

  

+5 

Başvuru sırasında engellilik raporu ibraz 

edilmelidir.  /Başvuru sırasında kanıtlayıcı belgeler 

ibraz edilmelidir. 

Eşit Puan Durumunda 

1)      Aynı programdan daha önce yararlanma sayısı baz alınarak daha az yararlanmış adaya öncelik verilir. 

http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KA107_on_basvuru.docx


Günlük hibeye ek olarak, seyahat gideri için de ayrı bir ödeme yapılır. 

Seyahat Gideri Hesaplamaları 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı 

“Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

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

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 

iki 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 
 

20-99 km arası  20 € 

100-499 km arası  180 € 

500-1999 km arası  275 € (Filistin, Kosova, Ürdün) 
2000-2999 km arası  360 € 

3000-3999 km arası  530 € (Kırgızistan) 
4000-7999 km arası  820 € 

8000 km ve üzeri  1.500 € 

 

Gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs / tren biletleri/pasaport giriş 

çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır. 

 

 

  

SEÇİM TAKVİMİ 

 

Başvuruların Alınması 16-30 Ocak 2019 

Başvuruların Değerlendirilmesi  01 Şubat 2019 

Sonuçların İlanı 04 Şubat 2019 

Feragat Süresi 04 Şubat - 11 Şubat 

 

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

