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2018-2019 Akademik Yılı (2017 Projesi) Erasmus+ Dünya Ders Verme 

Hareketliliği Programı 8. Başvuru Seçim Takvimi 
 

1) İstenilen tüm belgeleri başvuru formu ile birlikte 17 Haziran 2019 tarihine kadar AB          

Koordinatörlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

2) Başvuru yapan personel aşağıdaki belgeleri getirmekle yükümlüdür. 

       -Online Başvuru Formu Çıktısı (https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/) 

        -Davet Mektubu 

3) Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek adaylar Avrupa Birliği Koordinatörlüğü web 

       sayfasında duyurular kısmında ilan edilecektir. Değerlendirme, Rektörlük tarafından atanan 

Akademik Kurul üyeleri tarafından yapılır. 

4) Daha önce programdan yararlanmayan personele öncelik verilir. 

5) Başvuru sahibi dilerse programdan hibesiz olarak yararlanabilir. Hibesiz personelin farkı, 

personelin bütçe hesaplarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe 

alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. 

6) Program vazgeçme tarih aralığı 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2019 mesai saati 

bitiminde son bulacaktır. Vazgeçmek isteyenlerin ofise dilekçe ile başvuru yapmaları gerekir. 

7) KA107 Erasmus+ Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen Personel Ders Verme 

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 

 

 

8) Değişimler 2 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlayacak olup, 30 Temmuz 2019 tarihinde 

tamamlanmış olacaktır.  

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

seçim kriterlerinde belirtilen ek puan verilecektir.  

https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/
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10) Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günüdür. En az 5 iş 

günlük faaliyet gerçekleştirilemezse ilgili kişiye ödenen hibe geri istenir. 

11) Boş kalan kontenjanlar bir sonraki başvuru dönemine aktarılır. 

 

Mesafe Hesaplama* ( Üniversitelerin bulunduğu şehirlerarası mesafe hesaplaması yapılır) 

 

Ders verme hareketliliğinden 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 

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 € 

 

 

ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER VE İLGİLİ KONTENJANLAR 

 

 

Anlaşmalı 

Ülke 

Anlaşmalı 

Üniversite 

Kontenjan Yol Ücreti Bölüm 

Brezilya Universidade de Sao 

Paulo 

3 1100€ -Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

-Matematik 

Kolombiya Universidad del 

Atlantico 

 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

4 1100€ -Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

-Hemşirelik 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Akademik personel için değerlendirme ölçütleri: 

 

Taban Puan   40 puan 

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden 

yararlanacak olmak 

+10 puan 

Daha Önce Hareketlilik Gerçekleştirilmeyen 

Yükseköğretim Kurumu 

+10 puan 

Son beş yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden 

yararlanmamış 

bölüm/birimlerden olmak 

+10 puan 

Son 3 yılda Ortak Ülkelerle (KA107) kurumlar 

arası anlaşma yapmış olmak 

+10 puan 

KA107 Programı kapsamında Gelen Öğrencisi 

bulunmak 

 

+20 puan 

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş 

olmak 

-20 puan 

Son 3 ay içerisinde hareketlilikten yararlanmış 

olmak 

-30 puan 

Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak -15 puan 

İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak -10 puan 

 


