
2015-2016 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI 

Başvuru Başlama Tarihi: 19 Ekim 2015 

Başvuru Bitiş Tarihi: (Online Başvuru için) 27 Kasım 2015 / Saat 12.00 

    (Son Belge Teslimi için) 27 Kasım 2015 / Saat 17.00 

 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

 

 Başvuru Formu
1
 

 Öğretim Programı (Teaching Mobility Agreement) / Eğitim Programı (Training 

Mobility Agreement)
2
 

 Davet mektubu
3 

(Eğitim alma faaliyetinde kurumlararası anlaşma olmaması halinde) 

 Yabancı dil sertifikası
4
 

 

ÖNEMLİ: Yukarıda belirtilen başvuru tarihleri dışında ve/veya eksik evrakla yapılan 

başvurular, değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır. 

 
 1

 Fotoğraf yapıştırılmış online başvuru formunun çıktısı, personel tarafından imzalandıktan 

sonra UİB’ ye teslim edilmelidir.  

 
2
 İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü – 

orijinal belgelerin, temin edilememesi halinde; belgegeçer ya da taranmış belge de kabul 

edilecektir. Ancak, personel, öğretim programı/eğitim programının 

(http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?pgerekli=Belge) orijinal belgesini, değişim 

sonunda UİB’ ye teslim etmekle yükümlüdür. 

 

 
3
 Üniversitemizden ders verme faaliyetinden faydalanacak olan personel için okulumuzun 

gidilecek kurumla ilgili bölüm ya da birimle kurumlararası anlaşması olması şartı aranır. 

Eğitim alma faaliyetinden faydalanmak isteyenler için ise okulumuzun kurumlararası 

anlaşması olmaması halinde gidilecek kurumdan alınan davet mektubu yeterlidir. Örnek kabul 

mektubuna http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?pgerekli=Belge adresinden ulaşılabilir. Davetiye 

ile başvuru yapacak personelin başvuru esnasında gidilecek kurum için işletmeyi seçmesi ve 

sonrasında gidilecek ülke ve kurumun adını başvuru belgesine girmesi gerekmektedir.  

 

 
4
 ÖSYM tarafından hazırlanan ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınav türünden yabancı dil 

seviyesini gösterir son on yıla ait bir belge, yalnızca Ders Verme Hareketliliğinde başvuracak 

personel için zorunlu tutulacaktır. Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracaklar için ise, zorunlu 

tutulmamakla birlikte; yabancı dil puanı değerlendirmede ek puan sağlayacağı için başvuru 

sırasında dil belgelerinin teslim edilmesi önerilmektedir. Eğitim alma faaliyetinden 

faydalanacak personelin geçerli dil belgesi olmaması halinde dil puanı “0” olarak 

bırakılmalıdır.  

 

 

Açıklama:  

http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?pgerekli=Belge
http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?pgerekli=Belge


1. 2015 – 2016 Erasmus+ Personel Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından ilan edilen 

hibe miktarlarına paralel olarak belirlenmiş olan faaliyetten faydalanacak tahmini 

personel sayıları faaliyet türlerine ( Ders Verme – Eğitim Alma) göre aşağıda yer 

almaktadır:  

 

Faaliyet Türü Hibe Miktarı  Personel 

Sayısı 

Ders Verme 9450 Avro 8 

Eğitim Alma 6800 Avro 6 

Bu rakamlar tahmini olup, asıl yararlanıcı sayısı başvuran personelin değişim süresine ve 

değişim yapılacak ülkeye göre değişebilir. İsteyen personel faaliyetten hibesiz yararlanabilir.  

2. Eğitim Alma Hareketliliği için ayrılmış olan bütçe başvurular dahilinde eşit sayıda 

akademik ve idari personelin kullanımı için ayrılacaktır.  

3. Hareketlilikten son üç yıl içinde faydalanmayan personellere öncelik tanınacaktır. 

Buna göre, başvurular “son üç yıl içinde programdan hiç faydalanmamış olanlar” ve 

“son üç yıl içinde programdan faydalanmış olanlar” olmak üzere 2 ayrı listede 

değerlendirilecektir. “Son üç yıl içinde programdan hiç faydalanmamış olanlar” 

listesinin değerlendirilmesi sonucunda hibe kalması durumunda “son üç yıl içinde 

programdan faydalanmış olanlar” listesine geçilecektir. 

4. Başvurular 2015 – 2016 akademik yılını (güz + bahar dönemi) kapsamaktadır. Buna 

göre gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 30 Eylül 2016’ya kadar 

tamamlanmalıdır. Bu tarihe kadar gerçekleştirilmeyen hareketlilikler birimimiz 

tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.  

5. Faaliyet türleri ile ilgili detaylı bilgiye ve değerlendirme kullanılacak puanlandırma 

kriterlerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret ediniz:  

Eğitim Alma Genel Bilgi  

Ders Verme Genel Bilgi  

 

İletişim:  

Sevilcan Özcan sevilcanerskou@gmail.com 

Tel: 02623031324 

 Muhasebe İşlemleri için:  

Mahmut Mert  mmert@kocaeli.edu.tr 

Tel:02623031035 

 

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve kabul ediyorum. 

Başvuru için tıklayınız.  

2015-2016 Personel Hareketliliği başvurunuzu görüntülemek ya da silmek için buraya 
tıklayınız. 

http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?Egitim-Alma=Genel-Bilgi
http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?Ders-Verme=Genel-Bilgi
mailto:sevilcanerskou@gmail.com
mailto:mmert@kocaeli.edu.tr
Tel:02623031035
http://www.erasweb.eu/university-outgoing-staff-application-1279-tr.aspx
http://www.erasweb.eu/university-outgoing-staff-application-1279-tr.aspx
http://www.erasweb.eu/gihappshow.aspx?basvuruid=1279&dil=tr&type=2

