
                                                           
 
 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI 

 

1. DERS VERME HAREKETLİLİĞİ  

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program 

ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla 

ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları 

1. Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi [ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)] sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı 

zamanlı öğretim elemanı olunması 

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (Uluslararası ilişkiler Koordinatörlüğü sayfamızda bulunan anlaşmalar bölümünden güncel 

anlaşmalarımız kontrol edilebilir.) 

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması 

(Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen 

sonuçlarını içermelidir.)  

 

Değişimden yararlanacak akademik personelimize ders verilen günler ve seyahatin gerçekleştiği günler için hibe ödenmektedir. Ancak 

kurumumuza tahsis edilen hibe tutarının başvuruda bulunan tüm personelimiz için yeterli olmaması durumunda faaliyetten hibesiz olarak 

faydalanma imkânı bulunmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Ders verme hareketliliği için hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda mücbir sebepler 

dışında en az 2 gün (8 ders saati) ders vermek gerekmektedir. 

 

2) EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş idari ve akademik personelin program 

ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları 

1. Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi [ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)] sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik 

personel, yönetici, idari personel olunması 

2. Üniversiteler arası ya da işletme arasında anlaşmanın olması şartı aranmamaktadır.  

3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı 

ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir). 

 

ÖNEMLİ NOT: Eğitim Alma Hareketliliğinden hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen kurumda mücbir sebepler dışında en az 2 

gün eğitim almak gerekmektedir. 

 

Engelli Üniversite Personeli İçin İlave Hibeler 

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe 

verilebilmektedir. 

 

Başvuru İşlemleri 

- Başvurular çevrimiçi olarak 14-28 Aralık 2020 tarihleri arasında aşağıdaki bağlantı adresinden yapılacaktır: 

http://erasmus.karabuk.edu.tr 

Başvuruda sunulmak istenen belgeler sisteme yüklenmelidir. (engel durumu, gazilik, şehit-gazi yakınlık durumu, dil belgesi, ikili protokol) 

 

http://erasmus.karabuk.edu.tr/


                                                           
 
Personel Hareketliliğine İlişkin Gündelik Hibeler Ve Seyahat Tutarları 
 

 Ülke Grupları Hareketlilikte gidilen ülkeler Günlük hibe 
miktarları (€) 

1. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, 
İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Norveç 

153 

2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney 
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, 
Portekiz, Yunanistan 

136 

3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya 

119 

 
Seyahat hesaplama araçlarına http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Seyahat Masrafları Ödenme Tablosu 

10 ile 99 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 20 AVRO 

100 ile 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 180 AVRO 
500 ile 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 275 AVRO 

2000 ile 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 360 AVRO 

3000 ile 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 530 AVRO 
4000 ile 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 820 AVRO 

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için katılımcı başına 1500 AVRO 

 

ÖNEMLİ NOT: Eğitim alma ve ders verme hareketliliklerinin hibelendirilmesi 3 (Üç) gün katılım + 1 (Bir) gün yol olmak üzere toplamda 4 (Dört) 

gün olarak yapılacaktır. 

Personel Seçim Kriterleri 

Kriter Puan 

Engelli personel olmak +10 
Gazi personel olmak +10 

1.dereceden şehit ve gazi yakını personel olmak +10 

Daha önce programdan faydalanmamış olmak +10 
Erasmus programı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliğini kapsayan yeni bir protokolü (ikili anlaşma) 
üniversitemize kazandırmış olmak* 

+10 

En az 50 yabancı dil puanı (ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL) almış olmak (akademik personel için) 
(Örneğin; 78 yabancı dil puanı = 7,8 puan) 

Dil puanının %10’u 
kadar + puan 

Personelin Karabük Üniversitesi’ndeki hizmet süresi kadar + puan puanlamaya eklenir. 
Çalışma süresi 10 yıla kadar personel için her yıla 1 puan eklenecektir. Çalışma süresi 10 yıl üzeri olan personel için 
verilecek + puan 10 ile sınırlandırılmıştır. (eşitlik durumunda ay ve gün olarak çalışma süresi hesaba katılacaktır.) 

Hizmet süresi  
kadar + puan 

25/11/2020 tarihli ve 2020/1 sayılı karara göre yönetim hizmetleri grubunda yer alan personele ünvanlarına göre 
+2 ile +10 arasında puan verilecektir. 

+2…+10 

Daha önce programdan faydalanmış olmak -20 

* Protokol taslağına https://uluslararasi.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1261127202040647.docx adresinden ulaşılabilir. 
 

Kontenjanlar: 

- Personel Ders Verme Hareketliliği Toplam Kontenjanı: 20 

- Personel Eğitim Alma Hareketliliği Toplam Kontenjanı: 14 

o Akademik Personel Kontenjanı: 10 

o İdari Personel Kontenjanı: 4 

* Ders verme ve Eğitim Alma hareketliliğindeki kontenjanlar başvuru sonuçlarına göre ve adil dağılım olması adına bölümlere/departmanlara 

eşit olarak dağıtılacaktır. 

 

ÖNEMLİ NOT: Hareketliliklerin 2020-2021 akademik yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu nedenle ve hibeyi verimli kullanabilmek 

adına hareketlilikten faydalanmaya ASİL olarak hak kazanan personellerimizin en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar hareketlilik anlaşmalarını 

hazırlayıp imzalar tamamlanmış şekilde ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
https://uluslararasi.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1261127202040647.docx

