
 

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. 

Engelli personel durumunu Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili kamu hastanelerinden alınmış rapor ile belgelendirmesi halinde önceliklendirilir. 

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINI  

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Personel Hareketliliği başvurularında Türkiye Ulusal 

Ajansı 2022 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El kitabında bulunan aşağıdaki 

değerlendirme ölçütleri dikkate alınacak olup, tüm başvurular "Erasmus+ Başvuru Değerlendirme 

Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir. 

 

Daha önce faydalanmamış personel olmak + 20 

Daha önce faydalanmamış bölüm/program/birim olmak + 20 

Engelli personel (rapor sunulması kaydıyla) + 20 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel 

(belgelendirmek kaydıyla) 

+ 15 

 Daha önce gidilmemiş ülke olmak + 10 

Daha önce gidilmemiş kurum olmak + 10 

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik gerçekleştirme -10 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından 

hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında 

Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler 

(Personelin ders planında belirtilmelidir) 

+5 

 

1) Yabancı dil belgesini ibraz eden adaylara; 

a) YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil belgesi olması,  

b) Geçerlilik süresinin tamamlanmamış olması,  

halinde öncelik tanınır. Değerlendirmeler yapılırken belirtilen değerlendirme ölçütlerinin 

toplam puanı ve Yabancı Dil Puanının %10’u dikkate alınarak puanlama yapılır.  

 

2) Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde;  

a) Adayların daha önce Erasmus+ Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliklerinden 

yararlanmış olup olmadıklarına,  

b) Hareketlilikten yararlandılarsa kaç kere yararlandıklarına,  

c) Kıdem durumlarına,  

d) Fakülte bazında katılım sayıları da göz önünde bulundurulup katılım sayısı az olan 

fakültelere / bölümlere bakılarak öncelik tanınacaktır. 

e) İdari birimler bazında katılım sayıları da göz önünde bulundurulup katılım sayısı az 

olan birimlere bakılarak öncelik tanınacaktır. 

 

3) Erasmus+ Eğitim Alma Personel Hareketliliğinde idari personel önceliklidir. 


