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AKÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KA107 2017 YILI HİBESİ (2017-2019) ve KA107 2018 YILI HİBESİ (2018-2020) 
ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER ARASINDA 

YÜKSEKÖĞRETİM DERS VERME VE PERSONEL EĞİTİMİ HAREKETLİLİĞİ  
GENEL BİLGİLER 

 

1) Lütfen başvuru ilanında tüm maddeleri okuduktan sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz ve 

istenilen tüm belgeleri başvuru formu ile birlikte 12 KASIM- 03 ARALIK 2018 

tarihleri arasında merkezimize teslim ediniz. Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirme 

dışı tutulacaktır. Çalışma takvimi EK-1’de verilmiştir. 

2) Erasmus+ KA103 Ders Verme, Eğitim Alma, Erasmus+ KA 107, New Horizons, Anadolu Staj 

faaliyetlerinden sadece bir programdan yararlanabileceklerdir. Başvurular Uluslararası 

İlişkiler Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğüne elden yapılacaktır. 

3) Üniversitemiz birimlerine ayrılan kontenjanlar ve proje kapsamında sahip olduğumuz kotalar 

EK-2’de verilmilştir. 

4) Değişimler, sonuç açıklanma tarihinden sonra başlayacak olup; KA107 2017 Projesi için 

değişim en son 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. KA107 2018 Projesi için ise 

değişim en son 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. 

5) Başvuru yapan personel aşağıdaki belgeleri getirmekle yükümlüdür. 

a) Ders Verme için 60 yabancı dil puanı ve Personel Hareketliliği için 50 yabancı 

dil puanı olmayan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

b) Belgelerini eklemeyen başvuru sahipleri değerlendirme dışı tutulacaktır. 

c) Programdan yararlanmak isteyen personelin başvuru formunun doldurulup 

imzalanarak gerekli belgelerin şahsen Merkez Müdürlüğüne teslim edilmesi 

gerekmektedir.  

6) Başvurular, EK-3’de yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir. 

Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek adaylar Uluslararası İlişkiler Uyg. Araş. Mer. web 

sayfasında ilan edilecektir.  

7) İsteyen personel maddi destekten feragat ederek (hibesiz) faaliyetten faydalanabilir. Faaliyetten 

hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla 

beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin 

bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe 

alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.  
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8) KA107 2017 Projesi için Erasmus+ Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen Ders 

Verme ve Personel Eğitimi faaliyetleri için günlük hibeler ve seyahat gideri miktarı 

aşağıdaki gibidir. 

Gönderen Ülke  Kabul Eden Ülke Günlük Hibe Miktarı (€) 

Türkiye Ortak Ülke 160 

Ortak Ülke Türkiye 140 

 

9) KA107 2018 Projesi için Erasmus+ Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen Ders 

Verme ve Personel Eğitimi faaliyetleri için günlük hibeler ve seyahat gideri miktarı 

aşağıdaki gibidir. 

Gönderen Ülke  Kabul Eden Ülke Günlük Hibe Miktarı (€) 

Türkiye Ortak Ülke 180 

Ortak Ülke Türkiye 140 

 

Ders verme ve personel eğitimi hareketliliğinde faydalanan personele ödenecek seyahat 

miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanacaktır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir.  

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

Elde edilen “km” değeri   Hibe miktarı 

20-99 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 1.100 € 

 

10) Erasmus+ bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak 

durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan personel 

için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı 

sağlamaya özel önem vermektedir. Bu nedenle zihinsel, fiziksel veya sağlıkla ilgili özel durumu 

olan personel misafir olunan kurumun kendi yerel personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden 

yararlanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik 

döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza 

ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla 

birlikte; uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim 

materyalleri, refakatçi içerir.  

11) Engelli personele, Gazi Personele veya Şehit ve Gazi yakını personele belgelendirmek şartı ile 

seçim kriterlerinde belirtilen ek puan verilecektir.  

12) KA107 2017 Projesi için “Personel Ders Verme hareketliliği kapsamında ortak bir 

ülkedeki yükseköğretim kurumunun (AKÜ’ nün yurtdışındaki ortakları) program 

ülkesindeki (Türkiye bir program ülkesidir) işletmelerden ders vermek üzere personel davet 

etmesi mümkündür. Ancak ortak ülkelerdeki işletmelerden program ülkesine ders vermek 

üzere personel davet edilemez.” Ancak bu durumda işletmeye gidecek personelin; gideceği 

işletme ile ilgili detaylı bilgiyi AKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne iletmesi gerekmektedir. 

13) KA107 2017 Projesi için “Personel Eğitim Alma hareketliliği kapsamında, program 

ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim 

almak üzere ortak bir ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.” 

14) KA107 2018 Projesi için “Üniversite personelimiz ortak ülkedeki üniversitelere ders 

vermeye gidebilir. Ortak ülkedeki üniversite personeli ülkemize ders vermeye gelebilir. 

Türkiye’deki akademik olmayan bir kurum personeli, ortak ülke üniversitesine ders vermeye 

gidebilir. Ortak ülkedeki akademik olmayan bir kurum personeli, üniversitelerimize ders 

vermek üzere gelebilir.” 

15) KA107 2018 Projesi için “Üniversite personelimiz, ortak ülkedeki üniversiteye eğitim 

almaya gidebilir. Ortak ülkedeki üniversite personeli ülkemizdeki üniversiteye eğitim almaya 

gelebilir. Ortak ülkedeki üniversite personeli, ülkemizdeki akademik olmayan bir kuruma 

eğitim almaya gelebilir. Ancak üniversite personelimiz ortak ülkedeki akademik olmayan bir 

kuruma eğitim almak için gidemez.” 

16) Ders verme ve Personel eğitimi hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş 

günüdür. En az 5 iş günlük faaliyet gerçekleştirilemezse ilgili kişiye ödenen hibe geri istenir. 

17) Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır 

hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği 

bulunmamaktadır. 

18) Ders verme faaliyetinin geçerli olabilmesi için 5 iş gününde 8 saat ders verilmesi zorunludur.  

5 iş gününü geçen hareketliliklerde ders verme saati faaliyet süresi ile doğru orantılı olarak 

artacaktır.  

Merkez Müdürlüğümüze başvuru için teslim etmeniz gereken evraklar: 

- Başvuru formu (imzalı) 

- Yabancı dil belgesi (Yurtiçi veya yurtdışında yabancı dille eğitim veren bir 

üniversiteden diploma sahibi olanların diplomalarını eklemeleri yeterlidir), 


