
2021 ERASMUS+ KA1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PERSONEL 
DERS VERME / EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI 

KARAR TUTANAĞI 

 

Üniversitemiz Erasmus Komisyonu 12 Ekim 2021 saat 15:30’da Samsun Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ başkanlığında komisyon üyeleri ile 
toplanmış ve 13 Eylül- 08 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan 2021 Erasmus Personel 
Hareketliliği Ders Verme / Eğitim Alma Hareketlilikleri başvurularına ilişkin alınan kararlar aşağıda yer 
almaktadır. 

Tüm başvurular ilanda belirtilen “Ders Verme” ya da “Eğitim Alma” hareketliliğinden faydalanmak 
isteyen üniversitemiz tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik ve idari 
personeli olma" asgari şartlarını sağlayan personeller arasından komisyon kararı ile aşağıda belirtilen 
değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.   

Tüm başvurular aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine ve ağırlıklı puanlara göre değerlendirilmiştir. 

Erasmus+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Formu 

DEĞERLENDİRME 

Eğitim Alma Faaliyetinden Yararlanacak Personelin Puanlama Sistemi PUAN 

Geçerli yabancı dil sınav puanı (TOEFL, IELTS, YDS, e-YDS, YÖKDİL).  

Lütfen Dikkat! Geçerli olmayan yabancı dil sınav sonuç belgesi ibraz eden adayların başvuruları 

iptal edilecektir. Puanlama ÖSYM’nin Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini 

Belirleme Yönergesi ’ne göre yapılacaktır. 

Puanın %50’si 

……….. 

 

 

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak, 

Erasmus Ofisi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için doğrudan katkı sağlayan idari/akademik personel 
+ 20 

Başvuru esnasından karşı kurumdan alınmış davet mektubu + 15 

İlk kez katılım sağlayan personel +10 

Engelli personel  + 10 

Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personeli (eş ve çocukları) + 10 

*Eşitlik olması durumunda adayların hizmet süresi  ……… (ay) 

TOPLAM  

 

 

 

 

 

 



Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Formu 

DEĞERLENDİRME 

Eğitim Alma Faaliyetinden Yararlanacak Personelin Puanlama Sistemi PUAN 

Geçerli yabancı dil sınav puanı (TOEFL, IELTS, YDS, e-YDS, YÖKDİL).  

Lütfen Dikkat! Geçerli olmayan yabancı dil sınav sonuç belgesi ibraz eden adayların başvuruları 

iptal edilecektir. Puanlama ÖSYM’nin Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini 

Belirleme Yönergesi ’ne göre yapılacaktır. 

Puanın %50’si: 

………… 

İdari personel  + 20 

Başvuru esnasından karşı kurumdan alınmış davet mektubu + 15 

İlk kez katılım sağlayan personel +10 

Engelli personel  + 10 

Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personeli (eş ve çocukları) + 10 

*Eşitlik olması durumunda adayların hizmet süresi ……… (ay) 

TOPLAM 

Ders Verme Hareketliliği  

(2019-1-TR01-KA103-065418 / 2020-1-TR01-KA103-082198) 

Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlayan ders verme hareketliliği için 7 (yedi) personel başvuruda 
bulunmuştur. İlanda belirtildiği üzere Erasmus Koordinatörlüğü bütçesi doğrultusunda ders verme 
hareketliliği, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi ve üniversitemize tahsis 
edilen hibe tutarının verimli kullanılabilmesi adına, toplam 4 (dört) kontenjan ve 5 iş günü (seyahat 
süresi hariç) olarak belirlenmişti. Toplam kontenjan belirlenirken Ulusal Ajans’sın Üniversitemize 
sağlamış olduğu hibeler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda ilanda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre 
ders verme hareketliliği için 4 (dört) asil ve 3 (üç) yedek başvuru sahibi Aday Erasmus Personeli olarak 
belirlenmiştir.  

Sonuç ilanında “Asil Aday” statüsünde yer alan başvuru sahipleri hareketlilik öncesi davet mektupları 
ve ilgili kurum imzalı Mobility Agreement belgeleri ile Erasmus Koordinatörlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir. 

Sonuç ilanında “Asil Aday” statüsünde yer alıp davet mektubu sağlayamayan başvuru sahipleri 
başvuru ilanda belirtilen 01.12.2021 tarihine kadar davet mektubu ve gidilecek kurum imzalı 
Mobility Agreement belgeleri ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Bu 
tarihe kadar davet mektubu sağlayamayan ya da feragat eden adaylar olması durumunda yedek 
listede yer alan ve en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere hak tanınacaktır. 



Eğitim Alma Hareketliliği  

(2019-1-TR01-KA103-065418 / 2020-1-TR01-KA103-082198) 

Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlayan eğitim alma hareketliliği için 10 (on) personel başvuruda 
bulunmuştur. İlanda belirtildiği üzere Erasmus Koordinatörlüğü bütçesi doğrultusunda eğitim alma 
hareketliliği, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi ve üniversitemize tahsis 
edilen hibe tutarının verimli kullanılabilmesi adına, toplam 5 (beş) kontenjan ve 5 iş günü (seyahat 
süresi hariç) olarak belirlenmişti. Toplam kontenjan belirlenirken Ulusal Ajans’sın Üniversitemize 
sağlamış olduğu hibeler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda ilanda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre 
ders verme hareketliliği için 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek başvuru sahibi Aday Erasmus Personeli olarak 
belirlenmiştir.  

Sonuç ilanında “Asil Aday” statüsünde yer alan başvuru sahipleri hareketlilik öncesi davet mektupları 
ve ilgili kurum imzalı Mobility Agreement belgeleri ile Erasmus Koordinatörlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir. 

Sonuç ilanında “Asil Aday” statüsünde yer alıp davet mektubu sağlayamayan başvuru sahipleri 
başvuru ilanda belirtilen 01.12.2021 tarihine kadar davet mektubu ve gidilecek kurum imzalı 
Mobility Agreement belgeleri ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Bu 
tarihe kadar davet mektubu sağlayamayan ya da feragat eden adaylar olması durumunda yedek 
listede yer alan ve en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere hak tanınacaktır. 

Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da 
faydalanılabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir). Ülke grupları için hibe tutarlar 
tablosu aşağıda yer almakta olup; katılımcıların hareketlilik zamanına göre hangi bütçe döneminden 
ödeme yapılacağı katılımcı davet mektupları dikkate alınarak Erasmus Koordinatörlüğü tarafından 
belirlenecektir.  

Sonuçlar erasmus.samsun.edu.tr sayfasından duyurulacak olup, ayrıca adaylara tebligat 
yapılmayacaktır. Sonuçlara itirazlar 20 Ekim 2021 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne bizzat ya 
da erasmus@samsun.edu.tr e-posta adresi üzerinden yapılabilecektir. Hareketlilikten feragat etmek 
isteyen personel feragat dilekçesini 27 Ekim 2021 tarihine kadar yine Koordinatörlüğüne bizzat ya da 
erasmus@samsun.edu.tr e-posta adresi üzerinden yapılabilecektir. 

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile 
başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel 
ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.” 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe 
miktarları (€) 

1. Grup
Program 
Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, 
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153 

2. Grup
Program 
Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, 
Malta, Portekiz, Yunanistan 136 

3. Grup
Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Estonya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya  

119 
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Komisyon Başkanı 

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ 
Rektör Yardımcısı 

 
 
 

        
       Üye                Üye 
    Öğr. Gör. Dr. Mete SİPAHİOĞLU                            Doç. Dr. Zeynep CEYLAN 
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü                                             Mühendislik Fakültesi  
     Erasmus Kurum Koordinatörü                     Erasmus Koordinatörü 
 
 
  
 

          Üye               Üye 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILMAZ                 Öğr. Gör. Arzu AKKAYA 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi                               Yabancı Diller Bölümü 
Erasmus Bölüm Koordinatörü                              Bölüm Başkanı    




