
ERASMUS+ KARMA YOĞUN PROGRAMLAR PERSONEL DERS VERME 

HAREKETLİLİĞİ  FAALİYETİ 

(STAFF MOBILITY FOR BLENDID INTENSIVE PROGRAMME) 

BAŞVURULAR  (4 -6 EKİM 2022) 

   Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi işbirliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim 

yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve 

çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı 

sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara 

çözüm üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma 

yoğun programlar katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve 

eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır. 

BIP’ler, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik 

formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim 

kademesinden öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Bu programlar süresince, öğrenci veya personel grupları işbirliğine dayalı çevrimiçi öğrenme ve 

takım çalışmasına olanak tanıyan zorunlu bir sanal bileşenle entegre edilmiş kısa süreli fiziksel 

hareketliliğe katılır. Bu sanal bileşen, BIP’e entegre edilen ve programın öğrenme çıktılarına 

katkı sağlayacak belirli görevleri/ödevleri eş zamanlı ve birlikte yapmak üzere katılımcıları 

çevrimiçi olarak bir araya getirmelidir. Bu programlar, katılımcı yükseköğretim kurumlarında 

yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirme ve uygulama kapasitesini güçlendirmeyi 

amaçlar. 

Üniversitemiz Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı güz 

döneminde, Almanya Paderborn Üniversitesinin koordinatörlüğünü üstlenerek başvurmuş 

olduğu Erasmus+ KA131 kapsamında Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme-Karma 

Yoğun Program) Programında Yunanistan Atina Üniversitesi ile beraber BIP ortağı olarak yer 

alacaktır. Bu bağlamda, ilgili üniversiteler ile “Ekoloji ve Edebiyat” adlı ders, Alman Dili ve 

Edebiyatı Lisansüstü müfredatına “Erasmus+ BIP I” dersi adı ile karma yöntemle sunulacak 

programa dâhil edilmiştir. 

Bu kapsamda Karma Yoğun Hareketliliğin bir parçası olarak 12-16 Aralık 2022 tarihlerinde 

Almanya Paderborn Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan yüzyüze eğitimde Ders Verme 

Hareketliliği gerçekleştirilecektir. Ders Verme Hareketliliği Alman Dili Edebiyatında ders veren 

öğretim üyelerinin başvurularına açıktır. 



Karma Yoğun Hareketliliğin bir parçası olarak 12-16 Aralık 2022 tarihlerinde Almanya 

Paderborn Üniversitesi’nde gerçekleşecek hareketlilik 5 günlük ders verme için en az 8 ders saati 

olacak şekilde 1 personel hibelendirilecektir.  

ERASMUS + PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİNE KİMLER 

BAŞVURABİLİR/ASGARİ ŞARTLAR 

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Ege Üniversitesi’nde Alman Dili 

Edebiyatında ders veren öğretim üyelerinden olması gerekir.  

 

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin 

faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez 

personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması 

öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun 

belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez 

aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir. 

ERASMUS+ KARMA YOĞUN PROGRAMLAR PERSONEL DERS VERME 

HAREKETLİLİĞİ  FAALİYETİ SEÇİM TAKVİMİ:  

PANDEMİ KOŞULLARI NEDENİYLE, GEREKTİĞİ DURUMLARDA, 

TARİHLERDE ve UYGULAMALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. 

Başvuru İlanı 19 Eylül 2022 

Başvuru İlanının Duyuruda Kalma Süresi 19 Eylül 2022-4 Ekim 2022 

Başvuru Tarihleri 

(Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 

online başvuru yapılacaktır.)  

 

4 Ekim 2022 08:00 –  

6 Ekim 2022 17.00 

Başvuruların Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü tarafından 

değerlendirilmesi ve Değişim Programları 

Komisyonunca Değerlendirilmesi 

7 Ekim 2022 

Başvuru sonuçlarının ilanı 7 Ekim 2022 

 

Faaliyetin yüzyüze hareketliliği 12-16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.  



 

BAŞVURU ŞEKLİ 

 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (E-

Devlet) (turkiye.gov.tr)  adresi üzerinden alınacaktır. Başvurular ilk kez alınacağı için 

personellerimiz aşağıda yer alan E-Devlet Başvuru Klavuzu belgesinden faydalanabilirler. 

Personellerimizin e-devlet başvuruları hakkında teknik hatalar ile karşılaşmaları halinde ekran 

görüntüsünü alıp cagri.liman@ege.edu.tr adresine iletmeleri önemle rica olunur.  

Personellerimiz belirtilen adreste kayıt oluşturarak bireysel kullanıcı adı ve şifreleri ile başvuru 

formunu doldurulmalı, gerekli belgelerin dijital kopyalarını 4 Ekim-6 Ekim 2022 tarihlerinde 

sisteme yüklemelidirler.  

Başvuru sistemi 4 Ekim 2022 08:00 itibariyle açılacak ve 6 Ekim 2022 tarihi saat 17:00 

itibariyle kapanacaktır. 

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BAŞVURU BELGELERİ 

 Başvuru değerlendirme kriterlerinde puan getiren belgeler 

 Engelli Personel İse Duruma İlişkin Belge [Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren 

doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi] 

 Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise Duruma İlişkin Belge (12/4/1991 tarih 

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden 

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu 

görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle 

gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı 

KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe 

teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını 

kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları 

Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.) 

 Fakülte/Bölüm Erasmus+ Koordinatörü veya Koordinatör yardımcısı ise duruma ilişkin 

resmi yazı 

 Başvurulan akademik yıl içinde yabancı dilde ders/dersler açmış ise duruma ilişkin resmi 

yazı 

 Varsa eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi (Belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi “Yabancı 

Dil Düzeyi Tespiti” bölümünde açıklanmaktadır.) 

 Ege Üniversitesindeki hizmet süresi ve kadrosunu gösteren resmi yazı 

ERASMUS + PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KONTENJANLARI 



ERASMUS+ KARMA YOĞUN PROGRAMLAR PERSONEL DERS VERME 

HAREKETLİLİĞİ  FAALİYETİ kapsamında Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev 

yapmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) 

tarafından verilen Erasmus+ KA103 Personel Hareketliliği kapsamında kullanılmak üzere 

Üniversitemize tahsis edilmiş olan hibeden verilecektir. Başvuru Ege Üniversitesi’nde Alman 

Dili Edebiyatı bölümünde ders vermekte olan öğretim üyelerine açık olup 1 personel 

hareketlilikten faydalanmak üzere seçilecektir. 

Yapılan başvurular, değerlendirme kriterleri çerçevesinde en yüksek puana göre 

sıralanacak ve en yüksek puanlı 1 personel hareketlilikten yararlandırılacaktır. 

Puan sıralamasına göre aynı birimden birden fazla personelin yararlanması mümkündür. 

Asil listede ilan edilen personeller dışındaki başvurular başarı puan sıralamasına göre 

YEDEK personel olarak ilan edilecektir. Feragat eden personelin yerine sıradaki yedek 

personel hibeli olarak yararlandırılacaklardır.  

 

YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ 

Başvuranların yabancı dil düzeyi kriterinden puan alabilmesi için, eşdeğerliği kabul edilen 

belgelerden birine sahip olması ya da EGEPT sınavına girmesi gerekmektedir. Eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınavları; KPDS, YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL, EGEPT (3 yıl 

geçerlidir)  

Başvuranlar eşdeğer yabancı dil belgesi ibraz etmez veya EGEPT (İngilizce) sınava girmezse 

ilgili kriterden puan alamaz. Yabancı Dil Sınavına Eşdeğerlikleri tablosu ektedir. 

Eşdeğer sınav belgeleri Almanca kabul edilmektedir. Sınav sonuçları Yabancı Dil Eşdeğerlilik 

Dönüşüm Tablosuna göre aşağıdaki gibi puanlandırılacaktır. 

 50-59:       +5 Puan 

 60-69:       +10 Puan  

 70-79:       +15 Puan 

 80-89:       +20 Puan 

 90-100:     +25 Puan 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYLARI 



                        

                  TC.  EGE ÜNİVERSİTESİ 

 

ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DERS VERME 

KRİTERLERİ 

Yapılan başvurular, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon 

tarafından değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça 

belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli 

belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus+ Uygulama 

El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde 

bulundurularak hazırlanmıştır. 

1. Kriter Erasmus+ BIP kapsamında Personel Hareketliliği Programından ilk kez 

yararlanma 

+ 20 puan 

2. Kriter Erasmus+ BIP kapsamında ders veriyor olma +20 puan 

3. Kriter Erasmus+ Personel Hareketliliği Programından ilk kez yararlanma +10 puan 

4. Kriter Engelli personel ise (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) + 15 puan 

5. Kriter 
Gazi personel ile şehit ve gazi eş çocuğu personel ise (durumun belgelenmesi 

kaydıyla) 
+ 15 puan 

6. Kriter Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere +10 puan 

7. Kriter 
Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke 

ve 

yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan 

başvurulara 

+10 puan 

8. Kriter Fakülte / Bölüm Erasmus + Koordinatörü veya Koordinatör Yardımcısı olmak + 15 puan 

9. Kriter 
Son 1 yılda, THE veya QS üniversite sıralamalar listesinde 1000’de yer alan 

üniversiteler ya da bilim/sanat kuruluşları ile ikili işbirliği anlaşması 

imzalanmasında ya da bu üniversiteler ile çifte diploma programı açılmasında 

liderlik yapmış olmak (Aynı etkinlikten sadece tek bir kişi bir kez puan alabilir.) 

+10 puan 

10. Kriter   

 

 
Geçerli Yabancı Dil Puanınıza (ALMANCA) karşılık gelen aralığı işaretleyiniz ve 



 

 

SEÇİM SONUÇLARI 

Seçim sonuçları, Erasmus+ Personel Hareketliliği programına başvuran bütün personellerin 

aldıkları puanları içerecek şekilde www.international.ege.edu.tr  ile  www.ege.edu.tr  

sayfalarında ilan edilecektir.  

Seçim sonrası süreç ayrıca ilan edilecektir.  

 

HİBE DESTEĞİ 

 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe 

yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin 

hesaplanması personelin Ege Üniversitesi tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe 

hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 

Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, 

yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehir içi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz. 

Hafta sonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum eğitim programı ve katılım 

sertifikası ile destekleniyorsa ilgili günler için hibe ödemesi yapılabilir. 

 

 

 

 

 

11. 

Kriter 

yabancı dil belgenizi 

ekleyiniz. 

*Geçerli Yabancı Dil Sınavları:  YDS, ÜDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS, KPDS, EGEPT. 

(Geçerli bir dil belgesine sahip personelin belgesi olmayan personel bu kriterden puan 

almayacaktır.) 

□ 50-59: +5 Puan 

□ 60-69: +10 Puan 

□ 70-79: +15 Puan 

□ 80-89: +20 Puan 

□ 90-100: +25 Puan 

12. Kriter Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek ise; -10 puan 

Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hesaplanan puanlarda eşitlik olması halinde aşağıdaki 

öncelikler uygulanır. 

1. Öncelik 

Ege Üniversitesindeki hizmet süresi (yıl, ay ve gün olarak) dikkate alınarak hizmet süresi 

daha uzun olan adaya öncelik verilir. 

http://www.international.ege.edu.tr/
http://www.ege.edu.tr/


Hibe sözleşmesinde belirlenen azamî hibe miktarı, personele verilebilecek en yüksek tutara işaret 

etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, personele yapılacak 

toplam ödeme, azami hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun 

sürmesi ve verilecek hibenin sözleşmede belirtilen azami tutardan daha fazla olması söz konusu 

olduğunda, azami hibe tutarındaki artış için, artışı ve gerekçesini içeren ek sözleşme 

düzenlenmelidir. 

Personel Ders Verme Hareketliliğine katılan personellere ödemeleri iki taksitte yapılır. Personel 

karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam 

hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) hareketlilik dönemi sonunda, katılım belgesinde yer 

alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. 

Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır. 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

 

Ders verme faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 3 ülke 

grubu için yaşam standartları göz önüne alınarak, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için 

kullanılmaktadır. 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları 

 



Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı 

“Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

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

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 

iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi 

hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı 

gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat 

etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

 

 

İzmir-Paderborn için seyahat hibesi: 2066 km/360 € 

 

Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe ödemesi yapılabilir.  

 

Üniversitemiz tarafından seyahat günleri için hibe verileceğinden; gidiş-dönüş günlerini tespit 

etmek üzere aşağıdaki belgelerin Ders Verme Hareketliliğini gerçekleştiren personel 

tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

* Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali 



* Uçuş kartlarının orijinalleri 

* Pasaport giriş ve çıkışları 

 

 

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 

 

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak 

durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci 

ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve 

personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek 

ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. 

 

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, 

staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla 

ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvuru yapılabilir. 

  

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir? 

 

Erasmus+ hareketliliği ile ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek 

alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi 

refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir. 

  

Nasıl Başvurulur? 

 

Başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne yapılmaktadır ve Ulusal Ajansa 

iletilmektedir. 

  

 

GAZİ PERSONEL İLE ŞEHİT VE GAZİ YAKINI PERSONELE YÖNELİK İLAVE 

DESTEK VE İMKAN  

  

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu 

görevlilerinden 

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini 

yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya 

öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi 



uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin 

devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan 

siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde 

önceliklendirilir. 

 

 

HAREKETLİLİKTEN YARARLANMA 

Hareketlilik Erasmus+ Karma Hareketliliktir. Program kapsamında ilk sanal hareketlilik 28 Ekim 

tarihinde gerçekleştirilecek olup kısa süreli yüzyüze hareketlilik ise 12-16 Aralık 2022 

tarihlerinde Paderborn Üniversitesi’nde yapılacaktır. Hareketlilikten yararlanacak öğretim 

üyesinin “Erasmus+ BIP I” dersi kapsamında Almanya, Paderborn Üniversitesi’nde ders 

verecektir. Yüzyüze der verme hareketliliği hibesinin hesaplanması Ulusal Ajansın El Kitabına 

uygun olarak belirlenmektedir.  

 


