
-  Erasmus Personel Ders verme hareketliliği faaliyetinden yararlanmak üzere seçilecek  öğretim 

üyeleri/elemanlarının belirlenmesinde öncelik daha önce programdan yararlanmayanlara verilecektir. 

Bu amaçla, daha önce programdan yararlananlar ve daha önce programdan hiç yararlanmamış olanlar 

olmak üzere 2 ayrı sıralama listesi oluşturulacaktır. 

-  Ders Verme Hareketliliği hibesinin fakülteler/yüksekokullar/bölümler/programlar arasında dengeli 

dağılımının sağlanması amacıyla, "daha önce programdan hiç yararlanmamış olanlar" listesinden 

başlamak üzere, bütçenin yettiği ölçüde, her bölüm/program/konu alanından öncelikle 1'er öğretim 

üyesi/elemanı programdan yararlanmak üzere seçilecektir. 

- Başvurular arasından daha önce programdan hiç yararlanmamış öğretim üyeleri/elemanları 

tamamlandığı halde ders verme hareketliliği bütçesinde artma olması durumunda, "daha önce 

programdan yararlananlar" listesine geçilecektir. 

-  Liste içindeki sıralama oluşturulurken aşağıdaki tabloda verilen puanlandırma kriterleri kullanılacaktır. 

 

Ders Verme Hareketliliği Puanlandırma Kriterleri: 

 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği seçme-değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri 

Taban Puan  20 

Bölüm koordinatörlerinden alınan Talep 
Listesindeki sıra 

En fazla sayıda başvurusu olan bölüme ait talep 
listesindeki başvuru sayısı, tüm bölümlere ait 
listelerde birinci sıradaki personele verilen puan 
olarak kabul edilir. Listelerde aşağı sıralara doğru 
inildikçe 1'er puan azaltılarak taban puana eklenir. 
Örneğin, en fazla sayıda başvurusu olan bölümden 
8 personel başvurusu mevcut ise, tüm bölümlerin 
talep listelerinde birinci sırada ismi yazan 
personele 8 puan verilir. İkinci sıradan itibaren 
aşağı sıralara doğru 7,6,5,... şeklinde puan verilir. 
Ya da örneğin, en fazla sayıda başvurusu olan 
bölümden 5 personel başvuruda bulunmuş ise, tüm 
bölümlerin talep listelerinde birinci sıradaki 
personele 5 puan verilir; ikinci sıradan itibaren 
aşağı sıralara doğru 4, 3, 2, 1 şeklinde puan verilir. 

Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan 
kurumun tercih edilmesi  

Başvurular alındıktan sonra, online başvuru 
formları incelenerek başvuru sahipleri tarafından 
kaç farklı yurtdışı kurumun tercih edildiği belirlenir. 
Bu kurumlardan, önceki yıllarda en fazla sayıda 
gidilmiş olanı tercih eden personellere 1 puan 
verilir. Önceki yıllarda daha az gidilmiş olan 
kurumları tercih eden personellere, kurumun daha 
önce gidilmişlik sayısına göre 1'er puan arttırarak 
puan verilir. 

Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan 
ülkenin tercih edilmesi 

Başvurular alındıktan sonra, online başvuru 
formları incelenerek başvuru sahipleri tarafından 
kaç farklı ülke tercih edildiği belirlenir. Bu 
ülkelerden, önceki yıllarda en fazla sayıda gidilmiş 
olanı tercih eden personellere 1 puan verilir. 
Önceki yıllarda daha az gidilmiş olan ülkeleri tercih 
eden personellere, ülkenin daha önce gidilmişlik 



sayısına göre 1'er puan arttırarak puan verilir. 

Daha önce programdan faydalanmamış Erasmus 
bölüm koordinatörü 

Daha önce programdan hiç yararlanmamış olan 
başvuru sahipleri arasında Erasmus koordinatörü 
olanlara 3 puan eklenir. 

Mağduriyet 

Bir önceki yıl programa başvuru yaparak seçilen ve 
tüm işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık 
sorunları, gidilecek kurumdan yanıt alamama ve 
Ulusal Ajansa bağlı hibe ödemesi gecikmeleri gibi 
zorunlu nedenlerle programdan yararlanamamış 
olan başvuru sahiplerine 10 puan eklenir. 
(Personelin daha önce dilekçe ile bilgilendirme 
yapmış olması gerekmektedir) 

Gerekçesiz vazgeçme 

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, yukarıda 
belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin 
gitmekten vazgeçen başvuru sahiplerinden 20 puan 
çıkarılır. 

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak 9 puan çıkarılır. 

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak 6 puan çıkarılır. 

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak 3 puan çıkarılır. 

Daha önce programdan faydalanmamış 
fakülte/enstitü/yüksekokuldan yapılan başvuru 

Başvuru sahiplerinin bağlı oldukları 
fakülte/enstitü/yüksekokullar arasında, önceki 
yıllarda programdan en çok faydalanan 
fakülte/enstitü/yüksekokuldandan yapılan 
başvuruya 1 puan verilir. En az faydalanan 
fakülte/enstitü/yüksekokuldan yapılan başvuruya 
doğru 1’er puan arttırılarak puanlandırma yapılır. 

Daha önce programdan faydalanmamış 
bölüm/anabilimdalı/programdan yapılan başvuru 
sahibi 

Başvuru sahiplerinin bağlı oldukları 
bölüm/anabilimdalı/programlar arasında, önceki 
yıllarda programdan en çok faydalanan 
bölüm/anabilimdalı/programdan yapılan 
başvuruya 1 puan verilir. En az faydalanan 
bölüm/anabilimdalı/programdan yapılan 
başvuruya doğru 1’er puan arttırılarak 
puanlandırma yapılır. 

 

 

 

- Erasmus Personel Eğitim alma hareketliliğinde ise, verilen hibe İdari Personel/Uzmanlar ve Araştırma 

Görevlileri arasında başvuru durumuna göre eşit oranda dağıtılmaya çalışılır. Bu amaçla idari 

birimlerden yapılan başvurular ile araştırma görevlileri ayrı 2 listede kendi içlerinde sıralanır. Eğitim 

alma hareketliliğinde ÜDS/KPDS/YDS yabancı dil puanı da dikkate alınmaktadır. Bu hareketlilik türünde 

de yine birimler arasında homojen dağılım olmasına dikkat edilmektedir.  

 

Eğitim Alma Hareketliliği Puanlandırma Kriterleri: 

 

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği seçme-değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri 

Taban Puan  20 

ÜDS/KPDS Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si ÜDS/KPDS/YDS Puanı x %20  (taban puana eklenir) 

Daha önce eğitim alma faaliyetlerinde yer almayan 
kurumun tercih edilmesi  

Başvurular alındıktan sonra, online başvuru 
formları incelenerek başvuru sahipleri tarafından 
kaç farklı yurtdışı kurum/kuruluşun tercih edildiği 
belirlenir. Bu kurum/kuruluşlardan, önceki yıllarda 



en fazla sayıda gidilmiş olanı tercih eden 
personellere 1 puan verilir. Önceki yıllarda daha az 
gidilmiş olan kurum/kuruluşları tercih eden 
personellere, kurumun daha önce gidilmişlik 
sayısına göre 1'er puan arttırarak puan verilir. 

Daha önce eğitim alma faaliyetlerinde yer almayan 
ülkenin tercih edilmesi 

Başvurular alındıktan sonra, online başvuru 
formları incelenerek başvuru sahipleri tarafından 
kaç farklı ülke tercih edildiği belirlenir. Bu 
ülkelerden, önceki yıllarda en fazla sayıda gidilmiş 
olanı tercih eden personellere 1 puan verilir. 
Önceki yıllarda daha az gidilmiş olan ülkeleri tercih 
eden personellere, ülkenin daha önce gidilmişlik 
sayısına göre 1'er puan arttırarak puan verilir. 

Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm 
işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık 
sorunları, gidilecek kurumdan yanıt alamama ve 
Ulusal Ajansa bağlı hibe ödemesi gecikmeleri gibi 
zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama 
(Dilekçe ile bilgilendirme gerektirir) 

Bir önceki yıl programa başvuru yaparak seçilen ve 
tüm işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık 
sorunları, gidilecek kurumdan yanıt alamama ve 
Ulusal Ajansa bağlı hibe ödemesi gecikmeleri gibi 
zorunlu nedenlerle programdan yararlanamamış 
olan başvuru sahiplerine +10 puan eklenir. 
(Personelin daha önce dilekçe ile bilgilendirme 
yapmış olması gerekmektedir) 

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, yukarıda 
belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin 
gitmekten vazgeçme 

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, yukarıda 
belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin 
gitmekten vazgeçen başvuru sahiplerinden 20 puan 
çıkartılır. 

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak 9 puan çıkarılır. 

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak 6 puan çıkarılır. 

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak 3 puan çıkarılır. 

Daha önce programdan faydalanmamış birimden 
yapılan başvuru sahibi 

Başvuru sahiplerinin bağlı oldukları akademik/idari 
birimler arasında, önceki yıllarda programdan en 
çok faydalanan birimden yapılan başvuruya 1 puan 
verilir. En az faydalanan birimden yapılan 
başvuruya doğru 1’er puan arttırılarak 
puanlandırma yapılır. 

 

 

Not: Puan eşitlikleri durumunda sırasıyla bir yıl yaşça büyük olan personel, bir sonraki yıl yaşça küçük olan 

personel üst sırada yer almaktadır. 2013-2014 Döneminde puan eşitlikleri durumunda yaşça küçük olan 

personel üst sırada yer aldığı için, 2014-2015 Dönemi seçme-değerlendirmelerinde puan eşitlikleri olması 

halinde yaşça büyük olan personel sıralamada önde olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


