
1  

  
               

    
 

 

  

  

EEUURROOPPEEAANN  PPLLAACCEEMMEENNTT  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS--EEPPOO  KKOONNSSOORRSSİİYYUUMMUU  

EERRAASSMMUUSS++  KKAA110033  22001199  PPRROOJJEE  DDÖÖNNEEMMİİ  

  

EERRAASSMMUUSS++  DDEERRSS  VVEERRMMEE  HHAARREEKKEETTLLİİLLİİĞĞİİ  22..  ÇÇAAĞĞRRII  

BBAAŞŞVVUURRUU  KKIILLAAVVUUZZUU  
 
 
 

 

 
 

İLAN TARİHİ 
04.02.2020 

 
 
 

SON BAŞVURU TARİHİ 

         09.03.2020 

 
 
 
 
 
 

 

 



  

European Placement Opportunities-EPO Konsorsiyumu nedir? 

European Placement Opportunities-EPO Konsorsiyumu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Koordinatörlüğü’nde oluşturulan; İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nin ortak olduğu bir Erasmus+ projesidir. 

 
Konsorsiyumu destekleyen diğer kuruluşlar, İzmir Ticaret Odası, Uşak Ticaret Odası, Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi, Manisa Teknokent, Yunus Emre Enstitüsü ve Twin Ar-ge Mühendislik’tir. 
 
Bu konsorsiyum kapsamında Erasmus+ staj hareketliliği, Erasmus+ ders verme hareketliliği, Erasmus+ 
eğitim alma hareketliliği gerçekleştirilebilmektedir.  
 
European Placement Opportunities-EPO Konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirilecek olan Erasmus+ 
hareketlilik faaliyetlerinin, bu zamana kadar gerçekleştirilen Erasmus+ hareketliliklerinden hiçbir farkı 
yoktur. Tek fark, proje için ayrılan bütçe miktarıdır.  

 
Faaliyetin süresi:  
Erasmus+ Ders Verme Hareketlilik Faaliyeti, seyahat süresi hariç, en az 2 gün en fazla 2 ay olacak 
şekilde planlanmalıdır.  Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış 
dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme süresini kapsamalıdır.  
 
Üniversitemiz maksimum 5 güne kadar Erasmus+ ders verme faaliyetini finanse edebilecektir. 2 
günden daha kısa süren faaliyetler için hibe ödemesi yapılmaz. 
 
2019 proje döneminde gerçekleşecek ders verme hareketliliği faaliyetleri en geç 31 Mayıs 2021 
tarihinde tamamlanmak üzere planlanmalıdır.  
 
Faaliyet için belirlenen bütçe: 
2019 proje dönemi Erasmus+ ders verme hareketliliği için Üniversitemiz tarafından kullanılacak bütçe 
5.650 €’dur.  
 
Faaliyetin gerçekleşebileceği yer(ler) :  
Erasmus+ kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesi http://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus-
anlasmalari-ve-kontenjanlar adresinde mevcuttur. Akademisyenlerimiz, bu listede belirtilen iletişim 
adreslerini kullanarak partner üniversitelerle yazışıp, Erasmus+ ders verme hareketliliğinden 
yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.  
 
Uygun katılımcılar: 

 İEÜ’de tam /yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel. 

 Kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de faydalanabilir. Ancak, öncelik kadrolu 
akademisyene verilecektir. 

 
Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler 
 

 Akademisyenimizin, Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında partner üniversite tarafından kabul 
edildiğini gösteren imzalı ve hareketliliğin gerçekleşeceği tarih aralığının gün/ay/yıl olacak şekilde 
belirtildiği davet mektubu (Akademisyenlerimizin kabul edildiğini gösteren e-postalar kabul 
edilmeyecektir. Taranmış davet mektupları kabul edilir; ıslak imzalı davet mektubu sunmak zorunlu 
değildir.) 

 Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu ( http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar adresinden temin 
edilebilir) 

 Başvurular doğrudan Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır. 

http://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari-ve-kontenjanlar
http://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari-ve-kontenjanlar
http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar


  

 
 
Değerlendirme 
Tüm başvurular alındıktan sonra, değerlendirme Rektörlük Makamı’nca görevlendirilen bir komisyon 
tarafından şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır. 
 
Seçimler sırasında Merkez tarafından belirlenen ulusal önceliklerin göz önüne alınması gerekmektedir. Buna 
göre, 2019 proje dönemi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği faaliyeti kapsamında, Üniversitemiz Senatosu 
tarafından kabul edilen aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacak, başvurular bu puanlama sistemine göre 
sonuçlandırılacaktır.  
 

 Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademisyenlerin Erasmus ders verme hareketliliğinden 
yararlanmak üzere başvuru yapmaları durumunda YÖK-DİL puanı sunmaları gerekmektedir.  

 

 Seçimler Erasmus puanına göre yapılacak olup puanların eşit olması durumunda, İEÜ’de daha 
uzun süre görev yapan akademik personele öncelik verilecektir.  

 
Hibe Kontenjanları 
Kısıtlı hibe kontenjanları nedeniyle, fakülte/yüksekokul/enstitü bazında kontenjan ayrılmamıştır. 
Başvurular tüm akademik programlardan alınarak, üniversite genelinde Erasmus Notu dikkate 
alınarak değerlendirilecektir.  
 
Daha önce hareketlilikten hiç yararlanmayan veya diğer fakülteler/yüksekokullar/enstitüdeki 
akademisyenlere göre daha az yararlanan akademisyene öncelik verilecektir. 
 
Hareketlilikten Yararlanacak Personele Verilecek GÜNLÜK Hibe Miktarı (Avro Olarak) 
2019 proje döneminde Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak yararlanıcılara ödenecek hibe 
miktarı, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilen aşağıdaki ülke gruplarına göre 
belirlenecektir. 
 

Ülke  

Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe 

miktarları (Avro) 

1. Grup Program 

Ülkeleri 

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  

İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

153 

2. Grup Program 

Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan  

136 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Slovenya 

119 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapan ve eksiksiz evrakla başvuru yapan tüm 
akademisyenler 

+50 

Son 3 yıl içinde Erasmus ders verme hareketliliğinden 1 defa yararlanan akademisyen -5 

Son 3 yıl içinde Erasmus ders verme hareketliliğinden 2 defa yararlanan akademisyen -10 

Son 3 yıl içinde Erasmus ders verme hareketliliğinden 3 ve 3’den fazla yararlanan 
akademisyen 

-20 

Daha önce  Erasmus ders verme hareketliliğinden yararlanmayan akademisyen +10 

Bölüm Erasmus Koordinatörü olan akademisyen +10 

Daha önce hareketlilik gerçekleştirilmeyen bölümde görev yapan akademisyen +10 



  

Hareketlilikten Yararlanacak Personele Verilecek SEYAHAT Hibesi Miktarı (Avro Olarak) 
Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat 
maliyetine katkı olarak, yararlanıcılara seyahat hibesi ödenmekte olup bu tutar seyahat mesafesine 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 
“Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesaplanmalıdır.  
 
Mesafe hesaplayıcısına http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Hesaplanan mesafelere gore ödenecek hibe miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:  
 

Seyahat Edilecek Mesafe Verilecek 
Seyahat Hibesi 

10-99 KM arası 20 Avro 

100-499 KM arası  180 Avro 

500-1999 KM arası 275 Avro 

2000-2999 KM arası 360 Avro 

3000-3999 KM arası  530 Avro 

4000-7999 KM arası  820 Avro 

8000 KM ve üzeri mesafeleri için  1500 Avro 

 
 
Örnek:  
Avusturya’da bulunan Fachhochschule BFI Vien’de ders verme hareketliliğine katılacak olan bir 
akademisyenimizin alacağı seyahat hibesini hesaplamak için,  “Mesafe Hesaplayıcı” sayfasına girip, gidilecek 
yer seçilmelidir. Gidilecek yer bilgisi girildikten sonra, ekrana gelen İzmir-Viyana arası mesafe 1391.92 km. 
olarak görülmektedir. Bu mesafe, yukarıda belirtilen tabloda, 500-1999 km arasında yer aldığı için, 
akademisyenimize ödenecek seyahat hibesi 275 €’dur.  
 
Seyahat hibesi ödenirken, uçak bileti için ödenen miktar dikkate alınmayacaktır.  
 
Açıklamalar: 
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük hibe; kalacak yer, yeme içme 
masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler 
için ayrıca ödeme yapılmaz. 

 
Ders verme hareketliliği faaliyetinde, ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi 
gerekmektedir. Yurt dışında ders verme süresinin 8 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi 
verilemez.  
 
Erasmus hibesinin %70’i gitmeden önce, kalan %30’u ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra 
ödenir. 
 
Hareketlilik sonunda dönüş belgelerini ofise teslim etmeyen akademisyenin, toplam hibesinden %20 
oranında kesinti yapılır. 
 

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


  

Erasmus’a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında 
kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları 
doğmaktadır. Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin 
yararlanabilmesi için, başvuruları takiben Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin hesaplamalarının ardından, 
seçim komisyonu iş günleri sayısında azaltma yapabilir.  
 
Hibe kısıtlamaları nedeniyle başvuru sonunda hibe alamayan akademisyenlerimiz, hibesiz olarak 
Erasmus+ ders verme hareketliliğinden yararlanabilir. 
 
Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin 
hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür, ancak değerlendirme sürecinde 
bu personele düşük öncelik verilir. 
 
Başvuru sonucundaki aday statüsü ile kesinleşmiş seçim sonuçları arasında oluşabilecek farklılıktan 
Üniversitemiz ve Ulusal Ajans sorumlu değildir. 
 
Seçim Sonuçlarına İtiraz 
Başvuru ve seçim sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen akademisyenlerimizin, seçim sonuçlarının 
ilanını takiben 3 iş günü içerisinde bir dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurmaları 
gerekmektedir. 
 

 
 
 
 

İletişim 
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 
oia@ieu.edu.tr    

 
0232 488 81 87 

mailto:oia@ieu.edu.tr

