
2019/2020 “ISPARTA ERASMUS+ KONSORSİYUMU” AKADEMİK DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 

(KA 108) 

  

GENEL BİLGİLENDİRME 

 

KA108 NEDİR? 

 Üniversitemizin “Isparta Erasmus+ Konsorsiyumu” adı altında 25 Mart 2019 tarihinde Ulusal 

Ajans tarafından 3 yıllığına akredite edilen personel ders verme ve öğrenci staj hareketlilik 

konsorsiyumu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları 

Derneği ortaklığından oluşmaktadır. “Isparta Erasmus+ Konsorsiyumu”  Ders Verme başvuruları 

başlayacak olup ilk aşamada Üniversitemizden 8 Akademik personelin Ders Verme hareketliliğinde 

bulunmasına olanak sağlayacaktır.  Genel kural ve kaideler açısından işleyip KA103 Ders Verme 

projesi ile aynıdır. 

 

 Şehit ve gazi yakınlarına tüm puanlara ek olarak 15 puan ilave edilir. 

 Engelli personele tüm puanlara ek olarak 10 puan ilave edilir. 

 Takvimde belirtilen süre içerisinde “Feragat Bildirimi”nde bulunmayan personele 

(akademik ve idari) bir dahaki başvurusundan 5 puan düşülür. Feragat dilekçe örneğine 

https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ adresinden “Personel”- Ders Verme linkinden ulaşabilirsiniz. 

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma tüm personel için 5 puan düşülür. 

 Daha önceki yıllarda Erasmus+ KA103 Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) 

katılmış olmak herhangi bir puan kesintisine bu yıl neden olmayacaktır. Gelecek yıl çıkılacak 

ilandan itibaren “Konsorsiyum hareketliliğinden yararlanmış olmak” kaleminden 10 puan 

düşmeye başlayacaktır.  

 29 Ağustos 2019 tarihli ilan kapsamında Erasmus+ KA103 Ders Verme Hareketliliğine 

(Teaching Staff Mobility) başvurusunu yapmış ve yerleştirme sonuçlarına göre asil konumda yer 

alacak olan adaylar ve eş zamanlı olarak “Isparta Erasmus+ Konsorsiyumu (KA108)” 

hareketliliğine başvuru yapıp bu hareketlilikten asil konumda yer alacak olan personellerden 10 

puan düşülür. Hem Erasmus+ KA103 Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) hem 

de “Isparta Erasmus+ Konsorsiyumu (KA108)” başvurusu yapmış olup yedek konumda yer 

alacak olan personellerden puan eksiltmesi yapılmayacaktır. Yeterli katılım sağlanmadığı ve 

mevcut bütçenin yeterli olması durumunda yedek adaylara düşülür. Bu durumda, yedek 

listeden asil konuma yükselen adaylardan yalnızca 1 proje (KA103/KA108) için 10 puan düşülür. 

Ancak her iki başvuruda asil konuma geçtiklerinde iki başvurunun birinden 10 puan düşülür.  

 

https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/


 Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Veren) kadrolarındaki 

akademik personel, Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) başvurabilecektir.  

• Personel Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. İkili Anlaşmamızın olmadığı kurumlara gidilmesi mümkün değildir. İkili 

Anlaşmamız bulunan üniversiteler için linke tıklayınız https://erasmus.sdu.edu.tr/ 

• Sisteme sadece link üzerinden kayıt yapılacaktır. Kayıt linkine ulaşmak için 

http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F# adresine tıklayınız.  

• Erasmus Ders Verme Hareketliliği seçim sonuçlarına itirazlar 25/10/2019- 30/10/2019 

tarihleri arasında e-posta yoluyla veya şahsen (dilekçe) ile yapılabilecektir. Süresi içinde 

yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazlarınızı Erasmus Ofisi’ne bizzat 

gelerek ya da erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresi yolu ile internet ortamından yapabilirsiniz.  

• Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele Tablo 1’de yer 

alan kriterlere göre min. 2, max. 4 gün için hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca gidilen 

üniversitenin uzaklığı Avrupa Birliği tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı üzerinden 

ölçülerek (sadece gidiş mesafesi ) hareketlilikten yararlanmaya hak kazananlara Tablo 2’ye 

göre ulaşım masrafları için ödeme yapılacaktır.  

 

Tablo 1: Gidilecek Ülkeye Göre Hibe Ödemeleri 

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, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya, Türkiye * 

119 

 

 

Tablo 2: Mesafeye Göre Ulaşım Ödeme Tablosu 

Elde Edilen “km” Değeri Hibe Miktarı 

 

100-499 km arası  

  

180 € 

500-1999 km arası  

  

275 € 

https://erasmus.sdu.edu.tr/
http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F
http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F


2000-2999 km arası  

  

360 € 

3000-3999 km arası   

  

530 € 

4000-7999 km arası   

  

820 € 

              8000 km ve üzeri   1.500 € 

 

 

Mesafe Hesaplama Aracı: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGMENT/STA) 

BAŞVURUSU 

 Önümüzdeki akademik yılda Erasmus öğrencileri için açılacak ders görevlendirmeleri, 
Erasmus ofisinin resmi yazısına binaen ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından 
koordinatörlüğümüze önceden bildirildiği için ders görevlendirmelerine ait bir belge 
yüklemeye gerek yoktur. Erasmus Ofisinin resmi yazısına cevap verilmemesi, eksik 
bildirimde bulunulması ve güncellemelerin Erasmus Ofisine bildirilmemesinden ilgili bölüm 
ve/veya anabilim dalı sorumludur.  

  Erasmus koordinatörlerinin güncel listeleri ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından Erasmus 
ofisine bildirildiğinden sisteme herhangi bir belge yüklenmesine gerek yoktur. Erasmus 
Ofisinin resmi yazısına cevap verilmemesi, eksik bildirimde bulunulması ve güncellemelerin 
Erasmus Ofisine bildirilmemesinden ilgili bölüm ve/veya anabilim dalı sorumludur. 
 

 Başvuru döneminde ÖSYM tarafından denkliği olan dil belgesinin sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir. Dil belgesinde süre şartı aranmamaktadır. Sisteme dil belgesi yüklemeyen 
öğretim üyelerinin bulundukları kadrolara atamada gerekli asgari dil puanı sistem tarafından 
otomatik eklenir. (Dr. Öğr. Üyesi: 60, Doç. Dr. 65, Prof. Dr. 65)  

 

 Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik personele yönelik 

değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede esas alınacak ölçütler, 

puanlar ve bu puanların toplam puan içindeki yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir:  

 

 

 KRİTER PUAN TOPLAM PUAN 
İÇİNDEKİ YÜZDELİK 
ORAN 

1 Ders verme hareketliliğinden 
faydalanma sayısı 

50 puan %50 

2 Erasmus üzerinden devam eden ikili 
anlaşma sahibi olmak 

10 puan %10 

3 Bölüm, Ana Bilim Dalı ya da fakültede 
Erasmus koordinatörlüğü yapıyor 

olmak 
10 puan %10 

4 Erasmus Öğrencileri için 2018-2019 
ve/veya 2019-2020 Akademik yılında 

5 puan  % 5 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4


ders açmış olmak 

5 Daha önce personel hareketliliğine 
dâhil olmayan bölüm ya da birimdeki 

akademik personele, daha önce 
personel hareketliliğinde yer almayan 

veya az faydalanan bölüm 
personeline 

5 puan %5 

6 Dil Puanı 20 puan %20 

  TOPLAM  

  100 PUAN %100 

 

KRİTERLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR: 

 

1) Daha önce Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan personele (KA103) kaçıncı kez 

faydalanmak istediğine bakılmaksızın başvurusu değerlendirmeye alınarak “Isparta Erasmus+ 

Konsorsiyumu (KA108)” Ders Verme hareketliliğine başvuracak olan tüm personele 50 tam 

puan verilecektir. Önceki yıllarda KA103 faaliyetine katılmış olması puan kesintisine neden 

olmayacaktır. 

2) Üniversitemize Erasmus+ üzerinden ikili anlaşma kazandıran akademik personele 10 puan 

verilecektir. 

3) Bölüm, Ana Bilim Dalı ya da Fakültede Erasmus koordinatörlüğü devam etmekte olan 

personele 10 puan verilecektir. 

4) Üniversitemize uluslararası değişim programları üzerinden gelen öğrencilere 2018-2019 

ve/veya 2019-2020 öğretim yıllarında ders teklifinde bulunan akademik personele 5 puan 

verilecektir. 

5) Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimdeki akademik 

personele, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az faydalanan bölüm 

personeline 5 puan verilecektir. 

6) Personel tarafından kanıtlanabilir şekilde beyan edilen dil puanları 100 üzerinden 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 100’lük sistemde olmayan dil puanlarının dönüşümü 

ÖSYM’nin dönüşüm tablosu üzerinden yapılacaktır. Böylece 100’lük sisteme dönüştürülen dil 

puanlarının  %20 si alınacaktır. 

 


