
EK-1 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 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, 
15/07/2016 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 

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARININ 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

1. Ders Verme Faaliyeti Başvuru ve Değerlendirme Esasları 
 

a. Başvuran akademik personelin başvuru formunda beyan ettiği bilgiler aşağıdaki  

“Ders Verme Hareketliliği Puan Tablosu” değerlerine göre puanlanacak ve 

başvurular en yüksek toplam puandan başlanarak sıralanacaktır.  

 

b. Daha önce değişim programından faydalanmamış personel önceliklendirilecektir. 

 

c. Puanlama sonucunda aynı puana sahip adaylardan dil puanı yüksek olana öncelik 

verilecektir. 

 

d. Tüm programların Erasmus+ programından yararlanabilmesi adına aynı 

programdan puanı en yüksek aday seçilecektir.  

 

Ders Verme Hareketliliği Puan Tablosu 

 

Yabancı Dil Sonucu * 

 

90-100 arası ise +30 puan 

80-90 arası ise +20 puan 

70-80 arası ise +10 puan 

Daha Önce Faydalanmamış personel olmak +20 puan 

Daha Önce Faydalanmamış bölüm/birim olmak +20 puan 

Engelli personel  +20 puan 

Gazi Personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel* +10 puan 

Daha önce gidilmemiş kuruma gitmeyi planlamak +10 puan 

Daha önce gidilmemiş Ülkeye gitmeyi planlamak +10 puan 

Eğer bir önceki akademik yıl hareketliliğe katılmış ve hareketlilik sırasında 

yeni kurum ile anlaşma yapmış ise 
+20 puan 

 

*Yabancı Dil Sınav sonucunun YDS için 70 puan ve üzeri, diğer sınav türlerinde ise 

eşdeğer puan ve üzeri olmak kaydıyla belgelendirilmesi gerekmektedir. Sınav sonuç 

belgesinin başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. 

Yapılan puanlama sonucu eşit puan alınması durumunda dil puanı yüksek olan personel 

önceliklidir. 

 

2. Eğitim Alma Başvuru ve Değerlendirme Esasları 
 

a. Eğitim Alma Personel Hareketliliği Faaliyetinde İdari Personel önceliklendirilir. 

 

b. Başvuran personelin başvuru formunda beyan ettiği bilgiler aşağıdaki “Eğitim Alma 

Personel Hareketliliği Puan Tablosu” değerlerine göre puanlanacak ve başvurular en 

yüksek toplam puandan başlanarak sıralanacaktır. 
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c. Daha önce değişim programından faydalanmamış idari personel önceliklendirilecektir. 

 

d. Hareketlilik gerçekleştirmek üzere seçilen idari personel, Yüksekokul Sekreterliğinden 

hareketlilik tarihlerinin uygunluğuna dair onay yazısı almalıdır.  

 

Eğitim Alma Personel Hareketliliği Puan Tablosu 

 

Yabancı Dil Bilgisi, Koordinatörlük tarafından yazılı ve sözlü sınava tabi 

50-60 arası +10 puan 

60-70 arası +15 puan 

70-80 arası +20 puan 

80-90 arası +25 puan 

90-100 arası +30 puan 

Daha Önce Faydalanmamış personel olmak +20 puan 

Daha Önce Faydalanmamış bölüm/birim olmak +20 puan 

Engelli personel  +20 puan 

Gazi Personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel* +10 puan 

Daha önce gidilmemiş kuruma gitmeyi planlamak +10 puan 

Daha önce gidilmemiş Ülkeye gitmeyi planlamak +10 puan 

Eğer bir önceki akademik yıl hareketliliğe katılmış ve hareketlilik sırasında yeni 

kurum ile anlaşma yapmış ise 
+20 puan 

 

Yapılan puanlama sonucu eşit puan alınması durumunda dil puanı yüksek olan personel 

önceliklidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


