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TUTANAK 

23.12.2019 tarihinde Munzur Üniversitesi web sayfasında ilana çıkılan ve 24 Aralık 

2019-24 Ocak 2020 tarihleri arasında “2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 2019 Dönemi 

Erasmus+ Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” programı 

kapsamında başvuruları alınan personelin seçimi, 31/01/2020 tarihli ve 1532 sayılı Rektörlük 

yazısı gereğince Prof. Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül 

DEMİR ve Dr. Öğr. Üyesi Okay ÇİMEN tarafından oluşan seçim komisyonu tarafından 

aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir: 

Erasmus+ Programı kapsamında Personel Hareketliliği seçimi, Ulusal Ajans’ın 

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program Ülkeleri Arasında 

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için 

Uygulama El Kitabında (2019 Dönemi) belirtilen kriterler doğrultusunda yapılmıştır. 2019 

Dönemi, Erasmus+ Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği (2019-1-

TR01-KA103-062247 nolu proje) seçim sürecinde 23/12/2019 tarihinde Üniversitemiz web 

sayfasında “2019 Dönemi Erasmus+ Personel Başvuruları” başlığı altında yayınlanan 

başvuru kriterleri geçerlidir. Buna göre; 

Personel Ders Verme Hareketliliğinden yararlanacak adayların seçiminde, 

Uygulama El Kitabında (2019 Dönemi) belirtilen Personel Ders Verme Hareketliliği için 

belirlenen asgari şartlar ve ilan sürecinde oluşturulan puan tablosu doğrultusunda hareket 

edilmiştir. Puan listesi oluşturulurken; başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru 

sahiplerinin değerlendirilmesi, “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılmış; SP 

hesaplanmasında aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilerek ve/veya çıkarılarak başvuru 

sahibinin toplam puanı hesaplanmıştır.  

 

 Dil Puanının %25’i, 

 Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü olmak +5 puan, 

 Engelli personel ise +10 puan, 

 Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise +15 puan, 

 Daha önce programdan yararlanmamış akademik birimden olmak +5 puan, 

 İlgili akademik yıl içerisinde ilan edilen başvuru tarihinin bitimine kadar en 

çok anlaşmayı yapan kişi ise +20 puan, 

 Program kapsamında anlaşmamızın olmadığı bir üniversite ile ikili anlaşma 

yapmak (İlgili akademik yıl içerisinde ilan edilen başvuru tarihinin bitimine 

kadar olmak üzere) + 5 puan, 

 Daha önce hareketlilik yapılmamış bir program ülkesi ile anlaşma yapmış 

olmak (İlgili akademik yıl içerisinde ilan edilen başvuru tarihinin bitimine 

kadar olmak üzere) + 5 puan, 

 Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

-10 puan, 

 2019-2020 Güz Döneminde ve bir önceki akademik yıl içerisinde (2018-2019) 

programdan faydalanmış olmak - 20 puan, 

 İki yıl önceki akademik yıl içerisinde (2017-2018) programdan faydalanmış 

olmak -  15 puan, 
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 Üç yıl önceki akademik yıl içerisinde (2016-2017) programdan faydalanmış 

olmak -10 puan, 

 Dört yıl önceki akademik yıl içerisinde (2015-2016) programdan faydalanmış 

olmak - 5 puan, 

 Beş yıl ve daha önceki akademik yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak 

(2014-2015 dönemi ve öncesinde) - 3 puan 

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumu -10 puan. 

 

Yukarıdaki kriterler dışında Personel Ders Verme Hareketliliğine başvuran adaylarla 

ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 Başvuru formu ile birlikte IELTS dil sınav sonucunu ibraz eden adayın dil 

puanı, söz konusu sınav, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlilik Tablosu’nda bulunmadığından YÖKDİL puanına göre 

hesaplanmıştır.  

 Başvuru formu ile Üniversitelerarası Kurul tarafından Merkezi Yabancı Dil 

Başarı Belgesi’ni sunan ve 23/01/2020 tarihli dilekçesinde bu belgede dil 

notunun belirtilmediğini fakat değerlendirmenin asgari 70 puan üzerinden 

hesaplandığını belirten adayın, talebi görüşülmüş ve adayın tabii olduğu 

doçentlik kriterlerindeki yabancı dil baraj puanı (70) esas alınarak dil puanı 70 

puan üzerinden hesaplanmıştır.  

 Başvuru formu ile birlikte 07/01/2020 tarihli dilekçesi ile başvuran aday, 

yapılan değerlendirme sonucunda hibeli olarak faaliyetten yararlanamaması 

doğrultusunda hibesiz olarak yararlanmayı talep etmiş ve adayın talebi kabul 

edilmiştir. 

Başvuran akademik personellerin yukarıdaki kriterlere göre hesaplanan toplam 

puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 

2019 Dönemi Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği Puan Listesi 

(Tablo 1 ektedir) oluşturulmuştur. Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alan adayların 

sıralaması alfabetik yapılmış olup; söz konusu adaylara sıra geldiğinde faaliyetten 

yararlanmada Munzur Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel öncelikli olacaktır. 

Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanacak adayların seçiminde, 

Uygulama El Kitabında (2019 Dönemi) belirtilen Personel Eğitim Alma Hareketliliği için 

belirlenen asgari şartlar ve ilan sürecinde oluşturulan puan tablosu doğrultusunda hareket 

edilmiştir. Puan listesi oluşturulurken; başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru 

sahiplerinin değerlendirilmesi, “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılmış; SP 

hesaplanmasında aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilerek ve/veya çıkarılarak başvuru 

sahibinin toplam puanı hesaplanmıştır.  

 

 Dil Puanının %25’i, 

 İdari personel olmak +15 puan, 

 İdari personeller için başvuru tarihinin bitimine kadar kendi görev alanıyla 

ilgili davet mektubu bulmak +10 puan, 

 Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü olmak +5 puan, 
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 Engelli personel ise +10 puan, 

 Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise +15 puan, 

 Daha önce programdan yararlanmamış akademik/idari birimden olmak +5 

puan, 

 İlgili akademik yıl içerisinde ilan edilen başvuru tarihinin bitimine kadar en 

çok anlaşmayı yapan kişi ise +20 puan, 

 Program kapsamında anlaşmamızın olmadığı bir üniversite ile ikili anlaşma 

yapmak (İlgili akademik yıl içerisinde ilan edilen başvuru tarihinin bitimine 

kadar olmak üzere) + 5 puan, 

 Daha önce hareketlilik yapılmamış bir program ülkesi ile anlaşma yapmış 

olmak (İlgili akademik yıl içerisinde ilan edilen başvuru tarihinin bitimine 

kadar olmak üzere) + 5 puan, 

 Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olmak 

-10 puan, 

 2019-2020 Güz Döneminde ve bir önceki akademik yıl içerisinde (2018-2019) 

programdan faydalanmış olmak - 20 puan, 

 İki yıl önceki akademik yıl içerisinde (2017-2018) programdan faydalanmış 

olmak -  15 puan, 

 Üç yıl önceki akademik yıl içerisinde (2016-2017) programdan faydalanmış 

olmak -10 puan, 

 Dört yıl önceki akademik yıl içerisinde (2015-2016) programdan faydalanmış 

olmak - 5 puan, 

 Beş yıl ve daha önceki akademik yıl içerisinde programdan faydalanmış olmak 

(2014-2015 dönemi ve öncesinde) - 3 puan 

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumu -10 puan. 

 

Yukarıdaki kriterler dışında Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuran adaylarla 

ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 Başvuru formu ile birlikte IELTS dil sınav sonucunu ibraz eden adayın dil 

puanı, söz konusu sınav, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlilik Tablosu’nda bulunmadığından YÖKDİL puanına göre 

hesaplanmıştır.  

Başvuru sahiplerinin yukarıdaki kriterlere göre hesaplanan toplam puanları en 

yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 2019 Dönemi 

Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Puan Listesi- İdari ve 

Akademik Personeller İçin (Tablo 2 ektedir) oluşturulmuştur. Yapılan puanlama 

sonucunda eşit puan alan adayların sıralaması alfabetik yapılmış olup; söz konusu adaylara 

sıra geldiğinde faaliyetten yararlanmada Munzur Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel 

öncelikli olacaktır. 

“2018 Dönemi Erasmus+ Programı (2018-1-TR01-KA103-050046 nolu proje) 

Personel Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği” projesi ile 2019 Dönemi Erasmus+ 

Programı (2019-1-TR01-KA103-062247 nolu proje) Personel Ders Verme ve Eğitim 

Alma Hareketliliği” projesinin her ikisine de başvuran adaylar için, 2018 Dönemi Erasmus 
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Projesi’nden yararlanmaya hak kazanmış olup yararlanan adaylardan 20 puan ve/veya mücbir 

bir sebep dışında hareketlilikten feragat eden adaylardan 10 puan düşülerek adayların 2019 

Dönemi’ne ait toplam puanları tekrar hesaplanacak ve puan listelerinin güncellenmesi yoluna 

gidilecektir. Söz konusu güncellemeler Munzur Üniversitesi web sayfasında yayınlanacaktır. 

2019 Dönemi Erasmus+ Programı (2019-1-TR01-KA103-062247 nolu proje) Personel 

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetlerinin her ikisine de başvuran adaylar, 

sadece bir hareketlilik türünden faydalanacaktır. 

2019 Dönemi Erasmus+ Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma 

Hareketliliği Puan Listeleri Üniversitemiz web ana sayfasının duyurular kısmında iş bu 

tutanağın imzalanmasının akabinde ilan edilecek olup; listeler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu gereğince “ilan edilen her türlü sonuç kişisel verilerden arındırılmak 

zorunda olduğundan” anonimleştirilerek ilan edilecektir. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz 

arasında imzalanan 2019 Dönemi, 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu Erasmus+ Programı 

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında yapılan 

sözleşmedeki bütçe göz önüne alınarak puan listesi sıralaması doğrultusunda personeller 

faaliyetten yararlanmaya hak kazanacaktır. Söz konusunu bütçe göz önünde bulundurularak 

2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 2019 Dönemi Erasmus+ Programı Personel Ders Verme 

Hareketliliği Puan Listesi’nden ilk 15 kişi asil; 30. sıradaki aday hibesiz ve diğer adaylar 

yedek olarak belirlenmiştir. 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 2019 Dönemi Erasmus+ 

Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Puan Listesi’nden ise ilk 11 kişi asil; diğer 

adaylar yedek olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte yararlanmaya hak kazanan adayların 

karşı kurumdan kabul alamamasından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü sorumlu 

tutulamaz. 

Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında 

ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Personelin hareketlilikten “feragat etme süresi”; 

seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. 

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Adaylar başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze teslim etmiş oldukları başvuru 

belgelerindeki (Başvuru Formu, dil belgesi, davet mektubu vb.) bilgilerin doğruluğundan ve 

hatalı olması durumunda doğacak yükümlülükten sorumludurlar. 

Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan personeller, Ulusal Ajans’ın 2019 

Dönemi, Erasmus+ (KA103) Uygulama El Kitabı’nda geçen ve Munzur Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün istemiş olduğu tüm belge ve işlemleri yerine 

getirmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen personellerin Uygulama El 

Kitabı doğrultusunda hibelerinde kesinti yapılacaktır. Bununla birlikte personelin mücbir bir 

sebep sunmaksızın hareketlilik süresinin asgari sürenin altında faaliyette bulunması 

durumunda (planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan dönülmesi) personele ödenen hibe 

geri tahsil edilecektir. 

2019 Dönemi, 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu Erasmus+ Programı 

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında hareketlilikten 

faydalanacak olan personellerin ilk ödeme oranı 2019 Dönemi Ulusal Ajans Erasmus+ 

(KA103) Uygulama El Kitabı doğrultusunda %70 olarak belirlenmiştir. 
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Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan 

personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını 

etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun 

bir şekilde verilmiştir. Seçim süreciyle ilgili düzenlemeler ve seçimin değerlendirme süreci 

seçim komisyonu tarafından imzalanarak iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır. 03/02/2020 

 

 

 

 

 

İMZA 

 

Prof. Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILIRIM 

(Rektör Yardımcısı) 

Komisyon Başkanı 

 

 

 

 

 

                                İMZA                                                                  İMZA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR 

(Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü) 

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Okay ÇİMEN 

(Erasmus+ Bölüm Koordinatörü) 

Üye 

 

 

Ekler: 

1- 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 2019 Dönemi Erasmus+ Programı Personel Ders 

Verme Hareketliliği Puan Listesi (ders Verme Yükümlülüğü Olan Akademik 

Personeller İçin) 

2- 2019-1-TR01-KA103-062247 nolu 2019 Dönemi Erasmus+ Programı Personel Eğitim 

Alma Hareketliliği Puan Listesi (İdari ve Akademik Personeller İçin) 

 


