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İçerik:

• Başvuru Süreci

• Temel Belgeler

• Dikkat Edelim!



BAŞVURU SÜRECİ



2 aşamalı süreç

Online başvuru formunda sorulan 4 soruya verilen cevapların 
değerlendirilmesi

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/forms_en

Hibe Tahsisatı



Değerlendirme kriterleri ve puan eşikleri

Kalite Değerlendirmesi  
* Toplam ≥60

*ilk kriter için %50

Projenin 
uygunluğu/ilgililiği 
(Max 30 puan)

Ortaklık 
mekanizmalarının 

kalitesi
(Max 30 puan)

Proje tasarım ve 
uygulamasının 

kalitesi
(Max 20 puan)

Etki ve 
yaygınlaştırma 
(Max 20 puan)



Projenin uygunluğu/ilgililiği (max 30 puan):
Analiz edilmesi gereken temel unsurlar nelerdir?

• Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, hareketliliğe dahil olacak 2 kurumun 
uluslararasılaşma stratejileri ile ilgisi!

• Başvuru formunda öğrenci ve/ve ya personel hareketliliği seçme nedeni!

Explain why the planned mobility project is relevant to the

internationalisation strategy of the higher education institutions

involved (both in the Programme and Partner Country). Justify

the proposed type(s) of mobility (students for studies/ students for

traineeships/ staff for teaching/ staff for training).



Ortaklık mekanizmalarının kalitesi (max 30 
puan):
Analiz edilmesi gereken temel unsurlar nelerdir?

• Başvuran kurumun, hareketlilik yapmayı planladığı kurumlar ile daha önce 
benzer faaliyetler gerçekleştirme durumu!

• Hareketlilik gerçekleştirecek kurumlar arasındaki görev ve sorumluluk 
dağılımının netliği!

Detail your previous experience of similar projects with higher

education institutions in this Partner Country, if any, and explain how,

for the planned mobility project, responsibilities, roles and tasks will be

defined in the Inter-institutional Agreement. If applicable, provide as

well the available information on your previous experience and planned

cooperation arrangements with non-academic partners in your country

and in this Partner Country.



Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi (max 20 
puan):

Analiz edilmesi gereken temel unsurlar nelerdir?

• Faaliyete katılacak kişilerin seçilmesi,
• Bu kişilere sağlanacak destekler (dil desteği, yurtdışı çıkış öncesi oryantasyon vb),
• Hareketlilik sürecinin tanınması (özellikle ortak ülkede tanınma faaliyetleri)

gibi hususlarının netliği ve kalitesi!

Present the different phases of the mobility project and

summarise what partner organisations plan in terms of selection

of participants, the support provided to them and the recognition

of their mobility period (in particular in the Partner Country). Bear

in mind that certain flows may not be eligible. Please consult the

Programme Guide and your National Agency's website to know

which limitations apply.



Etki ve yaygınlaştırma (max 20 puan):

Explain the desired impact of the mobility project on participants,

beneficiaries, partner organisations and at local, regional and

national levels. Describe the measures which will be taken to

disseminate the results of the mobility project at faculty and

institution levels, and beyond where applicable, in both the

Programme and Partner Countries.



Etki ve yaygınlaştırma (max 20 puan):
Analiz edilmesi gereken temel unsurlar nelerdir?

• Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, faaliyete katılan kişiler ve faliyete dahil 
olan kurumlar üzerine etkileri!

• Faaliyetlerin sonuçlarının, faaliyete katılan kurumlarda, 
bölüm/fakülte/kurumsal seviyelerde yaygınlaştırılması için planlanan 
faaliyetlerin kalitesi!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/annexes/annex-ii_en
https://www.youtube.com/watch?v=35J-8bVCwDk&t
http://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2017/05/Dissemination-and-Impact-1.pdf
https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2016/02/Dissemination-How-to-share-results-with-wider-
community-Forum-presentation.pdf



Puanlama aralığı



Değerlendirme süreci: Konsolidasyon ve Nihai Puan
• Her projeyi 2 uzman değerlendirir.

• İki dış uzmanın verdiği puan farkı 30’dan az olursa; uzmanlardan biri konsolidasyon
yapmak üzere atanır. İki uzman puan ve yorumlarda anlaşmaya varamazlarsa,
projeye 3. bir uzman atanır.

• İki dış uzmanın verdiği puan farkı 30’dan fazla olursa; proje üçüncü bir uzmana
atanır. Üç değerlendirme puanından birbirine en yakın olan iki değerlendirmenin
sahibi arasında yukarıda belirtilen konsolidasyon süreci işletilir.

• Konsolide değerlendirme puanları ve yorumları, iki bireysel değerlendirmenin
ortalamasını değil, iki uzman arasındaki müzakerenin sonuçlarını yansıtmalıdır.

• Konsolide değerlendirme başvurunun nihai değerlendirmesi olarak dikkate alınır.



TEMEL BELGELER



İlgili belge ve dokümanlara nasıl ulaşabilirim?



Önemli Belgeler

Program Rehberi (2020 versiyonu
henüz yayınlanmadı)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐
plus/resources/programme‐guide_en



Önemli Belgeler!!!!!!!!!

ICM Hand Book

Başvuru aşamasından raporlama
aşamasına kadar proje uygulama
sürecine ilişkin konularda destek
sağlar.

“Do’s and don’ts” for applicants

http://ua.gov.tr/docs/default‐
source/107/%C4%B1cm‐
handbook.pdf?sfvrsn=0



Önemli Belgeler

Kurumlararası
Anlaşma Modeli

Başvuru aşamasında
ortak kurum ile birlikte
içeriğinin geliştirilmesi
önerilir.

https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus‐
plus/resources/documents/applica
nts/inter‐institutional‐
agreement_en



DİKKAT EDELİM!



Projenin değişik seviyelerdeki hedefleri ve projenin uzun, orta ve kısa vadede
gerçekleştireceği düşünülen amaçları için uluslararası, ulusal ve kurum düzeyindeki
üst metinlere atıf var mı?

‐Higher Education Modernisation Agenda:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF

‐ The European higher education in the world strategy:
http://eur‐
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0499&from=EN

‐ Avrupa 2020
‐ ET 2020
‐ Erasmus+ Programı öncelikleri
‐ KA1 faaliyetinin amaçları ve KA107’nin Özel Amaçları

‐ Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018‐2022
https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/Yuksekogretimde_Uluslararasilasma_St
rateji_Belgesi_2018_2022.pdf



Kurumların Uluslararası Strateji Belgelerine yapılan atıflar
niteliklerine göre değerlendirilmeli!

İki kurum arasında planlanan faaliyetler strateji belgelerinde yer alan hedefler ile
uyumludur.

Globalleşen bir dünyada eğitim alan üniversite öğrencilerinin, üniversite personelinin
kendilerini dünyaya adapte etmeleri büyük önem taşımaktadır. Günümüzde iletişim
araçlarının artması ve ulaşımın farklı ülkeler arasında daha kolay hale gelmesi
nedeniyle insanlar farklı kültürleri tanımak, öğrenmek, bilgi almak ve görmek için
seyahat etmektedirler. Dünya hızla küresel bir bütün haline geldiği için biz hem
Türkiye de hem de dünyadaki değişimleri daha yakından tanımak bir zorunluluk
haline gelmiştir. X Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin
dünyanın farklı ülkelerine gitmeleri veya bu ülkelerdeki öğrencilerin ve öğretim
üyelerinin bizi ziyaret etmeleri için elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.



‐ Kurumumuzun stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda
Uluslararası hareketlilik programları kapsamında …. sayısının yıllık bazda
1000 kişi artırılması hedeflenmektedir. 2024 yılına kadar kurumumuzda
kayıtlı öğrencilerin ve personelin en az %30’unun söz konusu
programlardan yararlandırılması hedeflenmektedir. Benzer şekilde
ortağımız Y kurumu uluslararası öğrenci sayısının artırılması, öğrencilerine
ve personeline değişim programları kapsamında sunulan fırsatların
artırılması gibi stratejik hedeflere sahiptir (Bkz: ….). YÖK’ün stratejik
planında yer alan ve öncelikli ülkeler içinde sayılan bu ülke ile hareketlilik
… nolu hedefe ulaşmada katkı sağlayacaktır. ICM projesi her iki kurumun
hem kurum düzeyinde hem de ulusal düzeyde ulaşılması istenen yukarıda
sayılı hedefler için etkin bir araç olarak karşımıza çıkmakta olup; bu
çerçevede şu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: tüm
seviyelerde … gelen ….giden öğrenci; … gelen … giden personel
hareketliliği……



Alan spesifik projeler avantajlı olmalı:

‐ ABD ile Türkiye arasında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecektir.

‐ ABD’deki kurum ile kurumumuz arasında Tıp alanında hareketlilik
gerçekleştirilecektir.

‐ Tıp alanında Kanser Teşhis ve Tedavi Teknolojileri konusunda
gerçekleştirilecek X faaliyeti kurumlarımızın uluslararasılaşma strateji
belgelerinde yer alan ”……” hedefine, ”….” belgelerinde yer alan hedeflere
ulaşmada ve bu alanda yapılacak ortak eğitim programı oluşturmak vb.
çalışmaların sürdürülebilirliğine ”……” şeklinde katkı sağlayacaktır. Bu
çalışmalar ayrıca halihazırda yürütülmekte olan ”…” projesinin ”….”
çıktılarını destekleyecek nitelikte olacak ve her iki şehre ve ülkeye hatta
bölgeye ”….” açısından katkı sağlayacaktır.

Alan spesifik projelerin çıktıları net bir şekilde ifade edilmiş
olmalı.



• Başvuru formunda yer alan soruları Ortağınız ile yanıtlayın

• Ortağınızın bakış açısını her cevapta yansıtın

• Cevaplarınız genel olmasın

• Kopyala-yapıştır yapmayın (Daha önce bahsedilen bölümü referans verin)

• Başvuru formunu submit etmek için son günü beklemeyin

• Teknik bir sorunla karşılaşılması halinde Merkezimize bildirin

• Her kurum yalnız bir başvuru formu submit etmeli! Birden fazla başvuru
formu olması halinde son başvuru günü ve saatine uygun olan son başvuru
formu dikkate alınacaktır



Dikkat!

• Başvuru için son gün:

5 Şubat 2020

12:00 (Brüksel saati)



İletişim:

yuksekogretim@ua.gov.tr



TEŞEKKÜRLER…


