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                                                   T.C. 
                                TOROS ÜNİVERSİTESİ 

 DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
    ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

                              ERASMUS+ SEÇİM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

     Erasmus+ Seçim Komisyonu, Kurum Koordinatörü Komisyon başkanına vekâleten 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erkan TUNÇ başkanlığında Dış İlişikler Şube Müdürlüğü toplantı 
salonunda  saat: 16:00’da toplanıldı. Toplantıda 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2021  dönemlerini 
kapsayan 2019-TR01-KA103-062114 numaralı sözleşmesi kapsamında “Erasmus+ Öğrenci 
Öğrenim-Staj Hareketliliği" başvuruları 21 Ekim  2019 tarihinde çıkılan ilana göre 2019-2021  
Eğitim-Öğretim  yılı  Bahar Yarıyılında öğrenim  hareketliliğinden faydalanacak  öğrencilerin  
seçimi ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim  yılı  Bahar Yarıyılı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı  
Güz-Bahar Yarıyılında Hibeli/Hibesiz 31 Mayıs 2021 tarihine kadar staj hareketliliğinden 
faydalanacak  öğrencilerin Asil  ve  Yedek listesi  oluşturmuştur. Hareketlilikten  yararlanmak 
isteyen Üniversitemiz Öğrencilerinin seçimi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için gereken 
asgari şartları taşıyan öğrenciler arasından yapılmıştır. Üniversitemiz online alınan 86  
başvuru   arasından seçimin  yapılmasında   aşağıdaki  değerlendirme   kriterleri   göz  önünde    
bulundurulmuştur.  
Değerlendirme kriterleri: 
 
1. Faydalanıcı öğrencilerin seçiminde üniversite genelinde değerlendirme yapılmış olup, Asil 
ve Yedeklerin belirlenmesinde Öğrenim faaliyeti için bölüm/program, Staj faaliyeti için 
Fakülte/Yüksekokul esas alınmıştır. Adayların puanları hesaplanırken AGNO (Akademik 
Genel  Not Ortalamasının)  100’lük  sistemdeki  karşılıklarının  %50’si; dil puanının  %50’si  
alınarak toplanmıştır. 
  
2.İlanda yer aldığı üzere yabancı dil sınavı puan barajı 50 olarak belirtilmiştir. Üniversitemiz  
Yabancı Diller Yüksekokulu yapılan Yabancı  dil sınavında 50 puanın altındaki öğrenciler 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. 86  toplam  başvurunun  54’ü geçerli sayılmış, yabancı dil 
sınavına girmesine rağmen AGNO’sunun (Akademik Genel Not Ortalamasının)  100’lük  
sistemdeki karşılığına göre barajı geçmeyen 2 öğrencinin yanlışlıkla başvurusu alınmış olup 
iptal edilmiştir. 10 öğrenci sınava girmediği için, 20 öğrenci de dil barajını  geçemediği  için   
elenmiştir.  
(Ek Tablo 1)  
 
“Erasmus+ Öğrenci Öğrenim-Staj Hareketliliği" başvuruları değerlendirilen, 
Hibeli/Hibesiz Asil ve Yedek olarak programdan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler 
ekteki listede belirtilmiştir.” 
(Ek Tablo 2-3) 
 
3. Daha  önce  Erasmus  Hareketliliğinden  faydalanan  öğrencilerin  genel  toplam puanından 
-10 puan düşülerek ve ilan metninde değerlendirme kriterleri tablosunda yer alan hususlar 
dikkate alınarak değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 
 
4.Öğrenim/Staj hareketliliğinden her ikisine de başvuran öğrencilerden başvuru esnasında 
alınan tercih dilekçelerine göre -10 puan azaltma uygulanmıştır.  
 
5. 19 Kasım 2019 Salı günü en geç saat 17.00’a kadar sonuca itiraz edebileceklerdir. Bu  
tarihten sonra itiraz  kabul  edilmeyecektir.  
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6. 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında  hareketlilikten yararlanacak Asil Hibeli/Hibesiz olan 
öğrenciler faaliyete katılma dilekçeleri ile, yararlanmayacak olup; hakkından feragat etmek 
isteyen öğrenciler Erasmus Ofisine başvurabilirler. Feragat dilekçesi vermeyen adaylar bir 
sonraki dönemde seçim sürecinde -5 puan olarak değerlendirilecektir. Haklarından  feragat  
eden  öğrencilerin  yerlerine bölüm bazında sıralamadaki en yüksek puan alan aday yedek  
öğrenciler gönderilecektir. 
 
7.Erasmus+ staj hareketliliği için ayrılan kontenjan sayıları Üniversitemize Ulusal Ajans 
tarafından tahsis edilen bütçe imkânlarına göre oluşturulmuş olup, fakülte/bölüm  bazında en 
yüksek puan sırasına göre staj hareketliliklerinin gerçekleştirilmesi ve etkin bütçe yönetimi 
nedeniyle, hibeli faaliyet süresi maksimum 3 (üç) ay ile sınırlandırılmıştır. Belirtilen sürenin 
üzerindeki faaliyetler hibesiz olarak gerçekleştirilecektir. 
 
8. 18 Kasım 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Staj Hareketliliği için belirlenen asil 
adayların kabul mektuplarını Erasmus Koordinatörlüğüne sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe 
kadar asil adayların hakkı korunacak olup öncelik verilecektir. 31 Ocak 2020 tarihinden 
itibaren kabul mektuplarını getirmeyen asil adaylar, asil adaylıktan feragat etmiş sayılacak ve 
yedek adaylar değerlendirilecektir.Yedek adayların kabul mektupları 31 Ocak 2019 
tarihinden  itibaren Erasmus Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye alınacaktır.  
 
9. Öğrenim hareketliliği için seçilen öğrenciler hareketliliklerini  2019-2020  bahar  
döneminde  gerçekleştirecektir. 
 
“Bahar dönemi hareketlilikten yararlanacaklar öğerncilerimiz bir sonraki eğitim 
öğretim yılı güz dönemine uzatamaz.” 
 
10. Ekli listede yer alan öğrencilerin başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus+ 
Uygulama El Kitabında vurguladığı tarafsızlık ve şeffaflık ilkleri doğrultusunda 
değerlendirilmiş olup gereğinin Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine 
oy birliği ile karar verilmiştir 
 

                                                                        Öğr.Gör. Didem DEMİR 
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