
Erasmus + Ders Verme Personel Hareketliliği 
Başvurularının Değerlendirilmesinde Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri

1. Ders Verme Hareketliliğine ders verme yükümlülüğü tanımlanmış tüm Akademik
Personel başvurabilir.

2. Uygun faaliyete başvurmak ön şart olarak kabul edilecek olup sehven Eğitim Alma 
Hareketliliğine başvuran akademik personelin başvurusu Ders Verme Hareketliliği 
başvurusuna aktarılmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuru yapan akademik personel için taban puan 50 olarak belirlenmiştir.

4. Personel hareketliliğinde ulusal öncelikler gereğince, daha önce hareketliliğe hiç 
katılmamış personele ve daha önce hareketliliğe hiç katılmamış birimlere öncelik verilmesi 
prensibi benimsenmiştir. Bu nedenle son 4 yıl içinde hareketlilikten yararlananların taban 
puanlarından katılım sayıları kadar -10 puan, 5 yıl ve öncesinde yararlananlardan ise yine 
katılım sayıları gözetilerek -5 puan düşürülecektir.

5. Hareketliliğe hiç katılmamış olan SUBÜ akademik personelinin taban puanına +10 
puan eklenecek ve bu şekilde programdan faydalanmamış akademik personele öncelik 
tanınacaktır.

6. Türkiye’de yapılan ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında belge 
beyan eden akademik personelin dil puanı ÖSYM’nin hazırlamış olduğu Yabancı Dil 
Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre hesaplanacaktır.

7. SUBÜ de ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak amacıyla 
başvuran ve anadili Avrupa Birliği dillerinden olan yabancı uyruklu personelin yabancı 
dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul 
edilecektir. Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda ise belgede yer alan not 
değerlendirmeye alınacak ve Madde 6 ve 7’de bahsedilen hükümler uygulanacaktır.

8. Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciye İngilizce ders vermiş/veren Personele +5 puan 
eklenecektir.

9. Erasmus+ kapsamında Bölüm Koordinatörlüğü yapan personele +3 puan verilecektir.

10. Erasmus+ kapsamında öğrenim ve staj hareketlilikleri için ikili anlaşma yapan 
personele, anlaşma başına Erasmus El Kitabı 1. Grup Ülkeleri için +10 puan, 2. Grup 
Ülkeleri için +6 puan, 3. Grup Ülkeleri için +3 puan verilecektir.



11. Engelli personele +10 puan eklenecektir. (Belgelendirilmek koşulu ile)

12. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını1 personele +15 puan eklenecektir.
(Belgelendirilmek koşulu ile)

13. İki aday arasında toplam puanın eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan adaya, 
yabancı dil puanının da eşit olması durumunda hizmet yılı yüksek olana öncelik 
verilecektir. Burada ilk önce SUBÜ’ deki hizmet yılı dikkate alınacak, eşitliğin 
bozulmaması halinde diğer kurumlarda geçen sürenin %25’i dikkate alınarak 
hesaplanacaktır.

14. Taahhüt ettiği tarihlerde hareketlilikten mücbir sebep olmaksızın feragat eden 
personelden bir sonraki yıl -5 puan düşürülecektir.

15. Erasmus+ personel hareketliliğinden yararlanıp dönen personel dönüşte hareketliliğine 
dair çevrimiçi rapor sunacaktır, ayrıca karşı taraftan onaylı teyit belgesi getirmeyen 
personelin dönüş hibesi ödenmeyecektir.

  --------------------------------------------------------------------
      1 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 öncelik verilir.
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