
 

Yükseköğretim Hareketlilik Proje Yönetimi Ara Dönem Toplantısı (Yıl Sonu 

Değerlendirme Toplantısı) (KA103-KA107) 

Raporu 

 

 

 

 

     Yükseköğretim  Hareketlilik Projesi Kabul Edilen Yükseköğretim Kurumları ve 

Hareketlilik Konsorsiyumları (KA103-KA107) katılımıyla 21-22 Aralık 2017 tarihinde 

gerçekleşen yılsonu değerlendirme toplantısı Antalya’da gerçekleşti. Toplantı içeriğinde 

öncelikle 2014 ve 2015 yıllarında tamamlanmış hareketliliklerin final raporlarının sonucu 

duyuruldu. Bu raporlara göre; 

 

- 2014 

 

160 yükseköğretim kurumu ve 12 hareketlilik Konsorsiyumuna 38.147.955 € hibe tahsisi 

yapılmış. Bu hibeden 33.767.090 € kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranı Türkiye ortalaması 

%83’tür. Ortalama iade edilen hibe miktarı 25.470 €. 

 

- 2015 

 

179 Yükseköğretim Kurumu 9 hareketlilik Konsorsiyumuna 38.920.339 € hibe tahsis edildi. 

Bu hibenin 35.245.000 € kullanıldı. Bütçe kullanımının Türkiye ortalaması %82. Ortalama iade 

miktarı 20.530 €  

     Bu verilere göre 2014’e oranla 5.000 € miktarında bir düşüş yaşanmıştır. Bunun sebebi 

olarak kapanan üniversiteler gösterilmiştir. 

Ulusal Ajans Denetimleri 

    Ulusal Ajans’dan Uzman Hüseyin Özdemir 2017 yılı faaliyetlerinde Ulusal Ajans tarafından 

gerçekleştirilen denetlemeler ile karşılaşılan sorunlar duyurdu. Bu sorunlar karşısında yaptırım 

uygulanması gerektiği bu yaptırımların üniversitelere verilen bütçelerin azaltılması konusu 

görüşüldü. 

  

 



Denetimler sırasında karşılaşılan sorunlar:  

Öncelikli olarak uluslararası ilişkiler ofislerinin yapılandırılması sorunları, hareketlilik 

sürelerinin uzatılması ve ek sözleşmelerinin yapılmaması veya hareketlilik bittikten sonra 

yapılması, katılımcılarının hibe sözleşmelerinin 2 nüsha olarak hazırlanmaması / 1 nüshanın 

öğrenciye ya da katılımcıya teslim edilmemesi, kurumsal destek hibesinin ilgili sözleşme 

yılında kullanılmaması, kurs kataloglarının güncel olmaması ve ECTS Kullanıcı kılavuzunda 

ki standartlara uygun olmaması, tam tanınma kurallarına uygun hareket edilmemesi, öğrenci ve 

personel seçim kriterlerinin, ilanların uygulama el kitabındaki kurallara uygun olmaması, 

uygulama el kitabı dışında hareketliliği kısıtlayıcı kurallar konulması. Bu bahsedilen 

nedenlerden dolayı bazı üniversitelerin ECHE haklarının tehlikeye girdiği belirtilmiştir.  

    2017 Yılında kabul edilen Yükseköğretim strateji ve politikaları orta ve kısa vade de 

açıklanmıştır. 2018-2020 Orta Vadeli Programı11 Eylül 2017 ve 10803 Sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile şu şekildedir:  

- Eğitim kalitesinin Arttırılması 

- Üniversitelerin ihtisaslaşması 

- Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi 

- Öğretmen niteliklerinin arttırılması 

Bununla birlikte 2018 Yıllık Programı için 11 Ekim 2017 Tarihinde ve 10924 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen hedefler: 

- Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum, iş yaşamının gerektirdiği beceri ve 

yetkilerin kazandırılması 

- Yükseköğretim sisteminin kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülmesi 

Ayrıca uluslararası olarak Avrupa Birliğinin aldığı “Renewed Agenda for Higher Education (30 

Mayıs 2017)” ve “Strengthining European Identity Through Education Culture (14 Kasım 

2017) kararlar doğrultusunda; etkin ve etkili yükseköğretim sistemlerinin kurulması ve 2025’e 

kadar anadile ilaveten iki yabancı dile ilişkin becerilerin okul eğitim esnasında kazandırılması 

konusunda politikalar yürütüleceği belirtildi. 

 

     Erasmus+ 2018 Teklif Çağrılarının Yükseköğretimler için son başvuru tarihleri 

belirtildi. 



 

El Kitabında Yapılan Değişiklikler 

     Ulusal Ajans 2017 yılında düzenlediği diğer toplantılarda da belirttiği üzere el 

kitabında ki değişikleri tekrar etti. Bunlarla birlikte ek olarak ülkelere göre hibelerin 

dağıtılmasında ki değişikleri belirtti.  

Değişikliklere göre: 

 Türkiye 2. Grup ülke içerisinde ve 400 Avro olarak hibelendirilirken artık 3. Grup 

olarak değerlendirilecektir ve 300 Avro olarak hibesi değiştirilmiştir. Ayrıca Fransa, 

İtalya, Avusturya 2. Grup ülkelere düşürülmüş İzlanda ve Luxemburg ise 1. Grup 

ülkeler sıralamasına yükselmiştir.  

 Personel hareketliliklerinde 8000km üzeri seyahat hibesi 1300 Avrodan 1500 

Avroya çıkarılmış. Personel hareketliliklerinde ülke bazında ki hibe kategorisi 

dörtten üçe indirilmiştir. 

Tam Tanınma 

    Toplantıda ayrıca bir oturum olarak tartışılan Tam Tanınma konusunda gerekli 

değerlendirmeler yapıldı. Akademik tanınma için el kitabında bulunan (s.21) Akademik 

tanınmanın tanımı göz önüne alınmış ve bunun üzerinden öğrencilerin Transkriptlerinde ve 

Diploma eklerinde Erasmus+ kapsamında alındığı derslerin anlaşılır şekilde gösterilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca alınan derslerin Orijinal isimlerinin de ilgili belgelerde 

belirtilmesi gerektiği kararının üzerinde duruldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kadir Has 

Üniversitesin ’den Prof. Lerzan Özkale Tam tanınma konusunda geniş kapsamlı bir açıklamada 

bulundu. ECTS Users’ Guide 2015’e göre Tam tanınma hibe sözleşmesinde ve öğrenim 

anlaşmasına göre geciktirilmeden üzerinde çalışmalar yapılmalı öğrencinin transfer işlemleri 

gerçekleştirilmelidir (Directive 2005/36/EC). Yükseköğretim kurumları için Ulusal Ajans El 

kitabının Tam tanınma koşunda ki tanımının yanı sıra öğrencilerin hareketlilik sonrası 

hazırladığı “After Mobility” belgesinde tam tanında konusunda açıklamaların bulunduğu ve 

bu belgeye kurum, bölüm ve öğrencinin imzaladığı konusu belirtildi. Öğrencinin gitmeden önce 

belirtildiği dersler üzerinde değişiklik yapılsa dahi “During Mobility” belgeside de bunun 

belirtildiği göz önüne alınması gerektirdiği vurgulandı. Ayrıca “2018 Erasmus+ Programme 

Guide” kaynak olarak gösterildi. ECHE sahibi üniversitelerin bildiği üzere dört ana prensibin 

ikisi tam tanınma ile ilgili olduğu hatırlatıldı. Tanınmanın sadece uygulamada değil görünür 



olması gerektiğini anlatan ODTÜ Uluslararası ilişkiler Ofisi Hareketlilik Koordinatörü Dr. 

Betül Bulut Şahin ayrıca Tam tanınma konusu için okullara tavsiyelerde bulundu ve tanınma 

sürecini kolaylaştırılması için çözüm önerileri sundu. 

 Bu çözüm öneri şu şekildedir: 

■ Fakülte yönetim kurulu/senato kararı alınması (her öğrenci için…) 

 ■ Ulusal ajansın sadece Erasmus ofisleri ile değil akademisyenle ve yöneticilerle de toplantı 

yapması 

 ■ Üniversitelerin notlarını yüzlük sisteme çeviren online bir sistem geliştirilmesi  

■ Anlaşmaların tanınma sorunları dikkate alınarak yapılması 

 ■ Diğer ülkelerdeki uygulamaların incelenmesi  

■ Tanınma ile ilgili bir yönetmelik hazırlanması 

 

Bunun yanında tam tanınmayı kolaylaştırmak için sorumlulukları paylaşma ve tüm 

paydaşları soruna dahil etmeyi tavsiye etti. Ayrıca anlaşma kalitesine önem verilmesi ve bu 

kaliteye uygun olmayan üniversitelerle anlaşmaları iptal etmemiz gerektiği üzerinde konuşuldu. 

Not dönüşüm sürecini kolaylaştırmak için ECTS Users Guide – Annex 2 – not dönüşüm 

tablolarından yararlanılabileceği konusu konuşuldu. Dr. Betül Bulut Şahin, Tam tanınma için 

ulusal ajansın bir el kitabı oluşturması gerektiği ve bu el kitabının pratik uygulamak içermesini, 

çevirim içi bir kaynakla desteklenmesini, bir tanınma çalıştayı yapılması gerektiğini ve bu 

çalıştayda bulunması gereken isimlerin üst yöneticiler, akademisyenler, Erasmus 

koordinatörlerinin de katılıyla gerçekleştirilmesi önerisinde bulundu. 

 

ESN Türkiye 

     Gerçekleştirilen Toplantıda ESN (Erasmus Student Network) Başkan yardımcısı Erasmus+ 

Hareketliliği gerçekleştirilen öğrencilerin sosyal ihtiyaçları ve gittikleri ülkede ki temel 

ihtiyaçlarının karşılanması, ülkeye uyumluluk sağlanması için hiçbir kar amacı gitmeyen 

dünyada Avrupa Birliği olarak tanınan en büyük öğrenci topluluğudur. ESN Türkiye Başkan 

yardımcısı yaptığı sunumda nasıl ESN katılımının gerçekleşeceği sürecini katılımcılarla 

paylaştı. 



 

KDV ve Damga Vergisi 

     Gerçekleşen toplantıda, gelir idaresi başkanlığından gelir uzmanı Birol Ubay IPA ve IPA II 

çerçeve anlaşmalarından bahsederek AB Projeleri Vergi istisna uygulamaları ( KDV ve Damga 

vergisi) açıkladı. Bu açıklamalra göre IPA anlaşması kapsamında Avrupa Birliği veya Türkiye 

ile Avrupa Birliği ortak katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile AT Yüklenicisi 

arasında imzalanan AT Sözleşmesi ve AT Sözleşmesi kapsamında yapılacak işlemler harca tabi 

tutulmayacaktır. Ancak, AT Yüklenicisi ile tedarikçi arasında düzenlenen tedarik sözleşmesi 

ile bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemler istisna kapsamında yer almadığından, söz 

konusu işlemler harca tabi tutulacaktır. IPA II anlaşmasına göre AB veya Türkiye ile AB ortak 

katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile Birlik Yüklenicisi arasında imzalanan Birlik 

Sözleşmeleri, Birlik Sözleşmelerinin; iş ortaklığı, eş yararlanıcı, konsorsiyum vb. şekillerde 

birlikte imzalandığı durumlarda her bir ortak ya da eş yararlanıcı arasında imzalanan 

sözleşmeler ve Mali Tüzüğün 122’nci maddesinde tanımlanan ilişkili kişilerin bunlarla 

akdettikleri sözleşmeler, birlik Sözleşmeleri kapsamında Birlik Yüklenicileri ile Tedarikçileri 

arasında imzalanan mal, hizmet alımı ya da iş sözleşmeleri (Birlik Yüklenicisi ile doğrudan 

Tedarikçinin personeli veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler dâhil), Birlik 

Sözleşmesi kapsamında bir hizmet sunmak üzere Birlik Yüklenicisi ile çalışanları veya 

sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler. 

 

                                                                                                                             


