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Erasmus+ Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Kriterleri: 

Taban Puan 20      

Dil Puanı (ÜDS, KPDS, YDS ve eşdeğer sınavlar) Dil Puanının %20'si     

Programdan ilk kez yararlanma +3 (taban puana eklenir)   

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü  +4 (taban puana eklenir)    

      
İdari Görevli  +2 (taban puana eklenir)   

İdari Personel Teşvik Puanı (Eğitim alma faaliyeti için yapılan 

başvurularda geçerlidir) 
+1 (taban puana eklenir)   

Engelli Personellere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +2 (taban puana eklenir)   

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel 

önceliklendirilir  
+2 (taban puana eklenir)

1
   

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde,  -20 (taban puandan çıkarılır)    

mücbir sebep dışında, gerekçe göstermeksizin       

gitmekten vazgeçme       

Bir yıl önce programdan faydalanmış olmak  -10 (taban puandan çıkarılır)    

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak  -7 (taban puandan çıkarılır)    

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak  -5 (taban puandan çıkarılır)    

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -3 (taban puandan çıkarılır)   

Beş yıl önce programdan faydalanmış olmak -1 (taban puandan çıkarılır)   

Aynı akademik dönem içerisinde Mevlana Personel Hareketliliği 

programından faydalanmış/faydalanacak olmak  
-10(taban puandan çıkarılır)   

1Muharip 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.   

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOT-1: Yukarda belirtilen tüm puan türlerinin hesaplanabilmesi için başvuran personelin ilgili başlığı belgelendirmesi zorunludur. 

NOT-2: Aynı anda idari görevi ve Erasmus+ Bölüm Koordinatörlüğü görevi bulunan adayların sadece koordinatörlük puanı hesaplanır. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 

- Hareketliliğe başvuru için belirtilen sınavlardan (ÜDS, KPDS, YDS ve dengi) en az 55 aldığını belgelemek zorunludur 

(YÖKDİL sonuçları kabul edilmemektedir). Yabancı sınavların ÖSYM karşılığı esas alınacaktır. 

- Personel Ders Verme Hareketliliği programı sadece ders vermekle yükümlü (Profesör, Doçent, Doktor Öğr. Üyesi ve 

Öğretim Görevlisi) personele açıktır ve sadece ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarının anlaşmalı olunan bölümleri 

arasında gerçekleştirilebilir. 
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- Personel Ders Verme Hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat (2-5 günlük 

hareketlilik için) eğitim verilmesi zorunludur. 

-  Personel eğitim alma/ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay 

olarak belirlenmiştir.  

- Mevcut hibe çerçevesinde maksimum 5 günlük hareketlilik + seyahat gideri için hibe sağlanmaktadır. 

- Başvuru süresi sonunda asil ve yedek listeleri Erasmus+ Koordinatörlüğü'nün web sayfasından ilan edilecektir. 

- İsteyen öğretim elemanlarımız hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde 

bulunabilirler. Ancak bunun için de başvuru döneminde Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapmış olmaları 

gerekmektedir. 

- 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.  

__________________________________________________________________________________________ 

Personel Ders Verme Hareketliliği  

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan 

bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve 

ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan 

faaliyet alanıdır.  

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin 

Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. 

İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma 

merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun 

bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya 

kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi 

ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.  

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle 

Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme 

programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

___________________________________________________________________________ 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir 

personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında 

kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem 

süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, 
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eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim 

almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme 

tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve 

faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi 

dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün 

eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff 

Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 


