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     2019-2020 YILI  ERASMUS PROJELERİ PERSONEL EĞİTİM ALMA 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 

 
Tarih Faaliyet 

07.02.2022- 

25.02.2022 

 

Başvuruların Kabulü 

 

 
07.03.2022 

 

Personel Ders Verme Hareketliliği değerlendirme sonuçlarının 

Erasmus Ofisi sayfasında (http://erasmus.gop.edu.tr) ilan 

edilmesi 

 

Başvuracak akademik personelin ilk defa Erasmus programından faydalanacak olanlar 

https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F 

 

adresinden “Kayıt ol & başvuru yap” sekmesi üzerinden sisteme ön kayıt yaptırmaları ve 

sonrasında sisteme giriş yapıp başvurularını en son 25 Mart 2022 saat 17:00’a kadar 

tamamlamaları gerekmektedir. Daha önce Erasmus programından yararlanan akademik 

personelin 

 

https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F 

 

adresinden Kullanıcı adı ve şifresi TC kimlik numaraları olarak sisteme giriş yapabileceklerdir. 

Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından seçildikleri tarihten itibaren 31.05.2023 

tarihine kadar değişim faaliyetlerini tamamlamak zorundadır. 

 

Değerlendirme; 

 Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış akademik ve idari 

personele, daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm 

ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan 

veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik 

faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir. 

  

 Değerlendirmeler sonucunda Asil listede açıklanan öğretim elemanlarının veya 

idari personelin ilan bitiminden 15 gün içerisinde kabul mektuplarını Ofise ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 15 günlük süre bitiminde kabul mektubu temin edemeyen 

http://erasmus.gop.edu.tr/
https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F
https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F
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öğretim elemanlarının veya idari personelin hakkı yedek listede bulunan öğretim 

elemanlarına devredilir. 

 Başvuruların değerlendirilmesi puanlama sistemine göre yapılacaktır. Puanların 

eşit olduğu durumlarda adayın yabancı dil bilgisi puanları, (YDS,TOEFL,IELTS 

vb.),adayın bilimsel yayınları ve almış oldukları atıf sayıları ve hizmet yılı 

değerlendirmede dikkate alınır.  

 Hareketliliğin gerçekleştirileceği kurumdan alınacak iş planının öğretim elemanı 

veya idari personelin alanıyla uyumlu olması ve gidilecek üniversite ile ikili 

anlaşmanın bulunması gerekmektedir. 

  

 Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak idari Personellerin birim 

amiri üst yazısı ile başvurularını Erasmus Ofisine Ulaştırmaları 

gerekmektedir.  

 

 Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak kişiler Erasmus Ders 

Verme Hareketliliğine başvuramaz. 

 

 Bilindiği üzere, seyahat giderlerinde seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu 

tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır. Örneğin; 

ders vermek üzere Rzeszow’a gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Tokat- 

Rzeszow arası mesafeyi tespit ettikten sonra ilan metninde yer alan mesafe 

aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır. 

 

Mesafe hesaplayıcısı için tıklayınız: 

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

 

          Koordinatörlüğümüze başvuran adaylar arasından, yukarıda yer alan ölçütler 

doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Erasmus Ofisi internet sayfasından 

duyurulacaktır. 

  

 

 

 



                                           TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  

                      

                                         ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

                                                                    ERASMUS OFİSİ 
 

 

 

HİBELER 

 

  Günlük 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
hibe 

miktarları   

  (Avro) 
   

1. Grup Program 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,  

İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, 153 
Ülkeleri 

Lüksemburg, Norveç 
 

  
   

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

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, 136 
Ülkeleri 

Portekiz, Yunanistan 
 

  
   

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,  

3. Grup Program Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

119 
Ülkeleri Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan,  

 Slovakya, Slovenya, Türkiye *,  
   

 

ERASMUS ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ İÇİN DEĞERLENDİRME 

ÖLÇÜTLERİ 

 

Daha önce Erasmus Programından 

faydalanmamış olmak 

5 puan 

Daha önce ikili anlaşma yapmış olmak 

(birden fazla anlaşma varsa yapılan anlaşma 

sayısı x 5 puan) 

5 puan 

Erasmus Birim/bölüm Koordinatörlüğü 

yapıyor olmak 

5 puan 

Daha önce bölüm/birim/anabilim dalı  olarak 

Erasmus faaliyetinden faydalanmamış olmak 

5 puan 

 

                 ERASMUS OFİSİ 

 


