2.BAŞVURU ŞARTLARI
Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir
yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev
yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan
personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel
faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir
yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu
değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda
istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler
personel hareketliliğinden faydalanamaz.

BAŞVURU BELGELERİ
✓ Başvuru Formu
✓ Kabul mektubu
✓ 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 ise duruma ilişkin resmi yazı
✓ Başvurulan akademik yıl içinde yabancı dilde ders açmış ise duruma ilişkin resmi yazı
✓ İzmir Demokrasi Üniversitesindeki hizmet süresi ve kadrosunu gösteren resmi yazı
✓ Yabancı Dil belgesi (varsa) (Son 5 yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL, TOEFL)

Faaliyetin son gerçekleştirme tarihi 31 Mayıs 2022’dir.

GİDİLECEK KURUMLARIN BELİRLENMESİ
Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile İzmir Demokrasi Üniversitesi
arasında, başvuru yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus Kurumlararası
Anlaşma” olması gerekmektedir.

Seçim Kriterlerinin Ağırlıklandırma Tablosu:
1

Erasmus Personel Hareketliliğinden ilk kez yararlanma

+20 puan

2

Erasmus Personel Hareketliliğinden 1 yıl önce yararlanma

-30 puan

3

Erasmus Personel Hareketliliğinden 2 yıl önce yararlanma

-20 puan

4

Erasmus Personel Hareketliliğinden 3 yıl önce yararlanma

-10 puan

5

Erasmus Personel Hareketliliğinden 4 yıl ve daha önce yararlanma

-5 puan

6

Biriminde Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan ilk personel +10 puan
olma

7

Engelli personel (engelliliğin belgelenmesi koşuluyla)

+10 puan

8

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel (belgelenmesi koşuluyla)

+10 puan

9

Enstitü/Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörü olma

+10 puan

10 Daha önce hareketlilik gerçekleştirilmemiş bir ülkeye gitme
11

+10 puan

Daha önce hareketlilik gerçekleştirilmemiş bir yükseköğretim kurumuna +10 puan
gitme

12 Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik gerçekleştirme

-10 puan

13 Önceki yıl/yıllarda gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeden -20 puan
gitmekten vazgeçme
Yabancı Dil Puanınız (varsa)
(Geçerli Yabancı Dil Sınavları: Son 5 yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL, TOEFL)
50-59: +5 puan
14 60-69: +10 puan
70-79: +15 puan
80-89: +20 puan
90-100: +25 puan
Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hesaplanan puanlarda eşitlik olması halinde şu
öncelikler uygulanır:
* Aynı programdan daha önce yararlanma sayısı baz alınarak daha az yararlanmış adaya
öncelik verilir.
* İzmir Demokrasi Üniversitesi’ndeki hizmet süresi dikkate alınarak hizmet süresi daha uzun
olan adaya öncelik verilir.

SEÇİM SONUÇLARI
Seçim sonuçları, Erasmus+ Personel Hareketliliği programına başvuran bütün personellerin
aldıkları puanları içerecek şekilde www.idu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Seçim sonuçlarına itiraz eden personeller, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne itiraz
nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabileceklerdir. İtirazlar
Değişim Programları Komisyonunca değerlendirilecek ve değerlendirme sonucu resmi yazı ile
personele bildirilecektir.

FERAGAT
Asil olmaya hak kazanan personellerden vazgeçenler olması durumunda sonuçların ilan
edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde Feragat Dilekçelerini Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü’ne bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süreden sonra feragat için
başvuran personellerin olması durumunda aynı işlem yapılacak ancak bu personellerin sonraki
dönemlerde başvuru yapması halinde değerlendirmede hesaplanan puanlarından (kabul
edilen mücbir sebepler haricinde) “-20 puan” düşürülecektir. Feragat süresinde seçilenlerden
vazgeçenlerin yerine feragat eden sayısı kadar yedek, puan sırasına göre asile çekilecek ve
hibeli olarak hareketlilikten yararlandırılacaktır. Bu nedenle yedek listesindeki personellerin
de davet mektuplarını hazır bulundurmaları gerekmektedir.
Feragat süresinden sonra hareketlilikten vazgeçen olması durumunda hareketlilikten hibesiz
yararlananların hibelendirilmesine karar verilebilecektir.

