
  

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Dış İlişkiler Birimi 

 

2020-2021 Akademik Yılı KA-108 TİMEF "Küçük Adımlar Büyük 

Sonuçlar"  

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Duyurusu 

 
Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 

 

Üniversitemizin konsorsiyum ortağı olduğu, Tüm Medya ve İletişim Federasyonu (TİMEF, 

Ankara)’in Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Küçük Adımlar, Büyük Sonuçlar (Small 

Step Big Effects)” isimli, 2020-1-TR01-KA103-083345 referans numaralı Konsorsiyum projesi 

kapsamında üniversitemize tahsis edilen hibe ile 5 personelin eğitim alma hareketliliği 

faaliyetinden anlaşmalı olduğumuz üniversite ya da işletmelerde en fazla 1 hafta (3+2=5 gün) 

ve 26.05.2023 tarihine kadar faaliyetin tamamlanmış olması koşulu ile faaliyetten 

faydalandırılmaları planlanmaktadır.  

 

Faaliyet İle İlgili Genel Hususlar: 

 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 

istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân 

sağlayan, katılımcının mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere 

çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) aldığı faaliyet türüdür. Konferans 

katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak 

değerlendirilmemektedir.  

Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, 

ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği 

sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve   

Erasmus+  Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir 

işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne 

olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür 

ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.  

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için 

hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff 

Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi 

gerekir. 

 

Kimler Başvurabilir? 

 

Üniversitemizde bulunan tüm akademik ve tüm idari kadroda bulunan personel 

başvurabilir.Konsorsiyumun nihai hedefine uygun olarak katkı sunan personel 

önceliklendirilecektir. Personel eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak 

değerlendirilebilmesi için en az ardışık 2 en fazla 3 iş günü eğitim alması zorunludur. 



  

 

Yararlanıcının en az 2 en fazla 3 iş günü eğitim aldığı açıkça görünmediği durumlarda faaliyet 

geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

 

      Başvuru: 

 

• Başvuru Formunu (eksiksiz olarak, elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir) 

• Karşı kurumdan onaylı, imzalı ve mühürlü Faaliyet Planını (Training  Plan), 

• Karşı kurumdan onaylı Davet Mektubu (zorunlu değil) 

• Varsa Dil Belgesini (değerlendirme sürecinde öncelik tanınacaktır)  

 

Beyan edilecek herhangi bir dil belgesi bulunmadığı takdirde, dil belgesi olmadığına dair 

bir dilekçe ile başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  

 

Değerlendirme: 

 

Seçilecek personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde 

edebilmesi adına, seçimler sırasında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı tarafından Başkanlığı tarafından belirlenen hususlar dikkate alınarak 22.12.2022 

tarih  ve 2022/11 sayılı OKÜ Erasmus Komisyonu tarafından belirlenen kriterler puanlamada 

kullanılacaktır. 

 

✓ Yabancı dil puanını gösteren belge sunmak başvuru için gerekli bir koşul değildir. Yabancı dil 

puanının %15’i puanlamaya dâhil edilir. Bununla birlikte, yabancı dil belgesi ek puan 

sağlayacağı için değerlendirmede katkı sağlayacaktır. Sunulacak yabancı dil belgesinin ÜDS, 

KPDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL gibi sınavlardan son 10 yılda alınmış olması zorunludur.  

✓ İkili anlaşma yapmış olan personele yaptığı anlaşma sayısının 4 katı kadar puan eklenir. Buna 

karşılık, daha önce yapmış olduğu anlaşmalardan dolayı ek puan kazanmış ve kazanmış olduğu 

ek puan genel puanlamaya dâhil edilmiş olan personel için bu ölçüt geçerli değildir. Personel, 

daha önce ek puan almamış olduğu her yeni anlaşma için anlaşma sayısının 4 katı kadar puan 

alabilecektir. 

✓ Erasmus+ Personel Hareketliliğine son 10 yıl içinde katılmış olan personelden 5 puan eksiltilir. 

5 yıl öncesinden başlayarak ilanın yayınlandığı dönemi de içine alan dönemde hareketliliğe 

katılmış olan personelden her bir faaliyet için 10 puan eksiltilir. 

✓ Erasmus+ KA108 TİMEF Proje döngüsünü yürüten ve programa direk katkı sunan ofis 

personeli için+ 10 puan uygulamasına gidilmesine, 

✓  Fakülte ve bölümlerde Erasmus+ Bölüm Koordinatörlüğü görevini yürüten personel için + 7 

puan uygulaması, 

✓ Faaliyete başvurup, mücbir sebep olmadan feragat etmenin -15 olarak değerlendirilmesine 

karar verilmiştir. 

✓ Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere (+3), 

✓ Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir, 

✓ Engelli personel önceliklendirilir, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel 

önceliklendirilir, 

 



  

 

 

Seyahat Ödemeleri ve Hibe: 

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük 

harcırah miktarları 34 AB üyesi ülkenin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

2019-2020 Seyahat Ödemeleri ve Hibe: 

Ülke 

Grupları 
Hareketlilikte gidilen ülkeler 

Günlük hibe 

miktarları (€) 

1.Grup Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, 

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç  

 

153 

2.Grup Ülkeleri 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney 

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, 

Portekiz, Yunanistan  
 

136 

3.Grup Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye *,  
 

119 

 
Personelin Hareketlilik faaliyetine ilişkin seyahat harcamaları aşağıdaki linkte yer alan ‘ 

distance calculator’aracılığı ile hesaplanıp, ödeme yapılacaktır. 

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

 

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği 

yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının 

gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi 

kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik 

seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve  

gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir.  

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro) 

10-99 Km arası 20 € 

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 1.500 

İletişim ve detaylı bilgi için; 

Öğr. Gör. Funda Özbakır 

Dış İlişkiler Birimi 

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


  

 

fundaozbakir@osmaniye.edu.tr, 2001 
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