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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 Başkanı Dr. Öğr 
Ü.Besime Ahu KAYNAK başkanlığında Dış İlişikler Şube Müdürlüğü toplantı salonunda  
13.01.2020 tarihinde saat:16:00’da toplanıldı. Toplantıda 1 Haziran 2018 -31 Mayıs 2020 ve 1 
Haziran 2019 -31 Mayıs 2021  dönemlerini kapsayan Çukurova-Med Staj Konsorsiyumu 
projeleri  kapsamında “Erasmus + Personel Eğitim Alma  " başvuruları 9 Aralık 2019-  
tarihinde çıkılan ilana göre 1 Haziran 2018 -31 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 
2021  dönemlerini kapsayan akademik yılları arasında personel eğitim alma hareketliliğinden 
faydalanacak personellerin Asil  ve  Yedek listesi  oluşturmuştur. Hareketlilikten  
yararlanmak isteyen Üniversitemiz personellerinden 19  (on dokuz) kişinin  başvuru alınmış 
olup  8 (sekiz) kişi 2018 ,11(on bir) kişi 2019 projesine başvurusu alınarak değerlendirilmeye 
alınmıştır.İlanda belirtilen puantaj tablosundaki değerlendirme  kriterlerine ve başvuru 
sırasında zorunlu olarak istenilen belgeler arasında davet mektubu getiren sadece 2 (iki ) kişi 
personelimiz asil olmak üzere sıralamaya alınmıştır. Ofisimize yapılan 19 (on dokuz ) başvuru   
arasından seçimin  yapılmasında  aşağıdaki  değerlendirme   kriterleri  ve kararlar  göz  
önünde    bulundurulmuştur.  
 
Değerlendirme ve kararlar ; 
 

 
1. Personel Eğitim Alma kontenjanları ulusal ajans tarafından üniversitemize 

tahsis edilen hibe miktarına göre personel eğitim alma hareketliliğine gitmeye 
hak kzanan 2 (iki) asil personel olarak belirlenmiştir. Değerlendirme sonucu 
erasmus+ personel eğitim alma hareketliliğine gitmeye hak kazanan 
personellerimiz Ek III listesinde belirtilmiştir. 

2. Personellerimizin sıralamasında puanların eşitliği durumunda öncelik 
sırasına göre aşağıdaki kriterler dikkate alınarak asil adaylar 
belirlenmiştir. 

 
• !.öncelik: Daha önce Erasmus+ personel hareketliliğinden hiç 

faydalanmamış personele, 
• 2.öncelik: ÖSYM tarafından Yabancı Dil Puanı yüksek olan 

personele öncelik tanınınmıştır. 
• 3.öncelik: Davet mektubunu yükseköğretim kurumu dışında 

öğrenci staj faaliyeti potansiyeli yüksek olan kurum/kuruluşlarda 
(işletme, şirket, dernek, araştırma merkezi, enstitüler vs.) alan 
personele öncelik tanınınmıştır. 
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3. Davet Mektubu ve Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı) ile birlikte  teslim edilmesi 

gereken diğer belgeler  1 nüsha çıktısının başvuru esnasında teslimi zorunlu kılındığı 
için davet mektubu getiren sadece 2 personelimizin başvurusu değerlendirlmeye 
alınmıştır. 
 

4. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 
ardışık 2 iş günü ve en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat 
eğitim alması zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, 
verilmesi gereken zorunlu eğitim saatinin süre ile orantılı olarak artması 
gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat eğitim verilmesi 
zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat eğitim 
verilmesi zorunludur).Böyle bir durumda diğer günler hibesiz olarak 
değerledirlir. 

5. Eğitim Alma Hareketliliğine hak kazanmış personellerimiz  bağlı bulunduğu 
bölümün ikili anlaşmasının olması zorunlu değildir. Asil adaylar AB üyesi ve 
aday ülkelerinin herhangi bir yükseköğretim kurumu dışında öğrenci staj faaliyeti 
potansiyeli yüksek olan kurum/kuruluşlarda (işletme, şirket, dernek, araştırma 
merkezi, enstitüler vs.) eğitim alma hareketliliklerinden faydalanabilirler. 

 
6. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 

mücbir sebeb dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya 
vermesi gerekenden daha az saat eğitim verdiğinin görüldüğü durumlarda, 
faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi 
yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin 
tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve 
seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da 
durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. 

 
“Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan 
herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, 
taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü 
tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen 
ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, 
tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay 
anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki 
kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir 
mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali 
sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne 
sürülemez.” 
 

7. Personel Eğitim alma Hareketliliği süresi 5 iş günü ve buna ek olarak gidiş-
dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gündür.Personele 7 günlük hibe 
ödemesi yapılır, 

8. Hareketlilik süreci 2018 projesi için  bitiş tarihi olan 1 Haziran 2018 -31 Mayıs 
2020 ve 2019 projesi için 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2021 dönemlerini 
kapsayan tarihlerde sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili 
değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmelidir., 

9. Seçim sonuçlarına itirazı olan personelllerimiz 16 Şubat 2020 tarihi Perşembe 
günü  mesai bitimine  kadar itiraz dilekçelerini ofisimize iletmelerini 
gerekmektedir. 

10. Erasmus+ hibesinin % 80'ni gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve 
işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak 
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personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro 
hesabına yatırılır. 

11. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından 
belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat 
mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa 
Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak               
hesaplanmaktadır. 

12. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı 
niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını 
karşılamaya yönelik değildir. 

13. Mesafe	hesaplayıcısı(distancecalculator)	(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, 
faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki 
tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan 
kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz 
konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, 
yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 
 

 

 
Yukarıda bahsi geçen kritereler ve değerledirmeler seçim komisyonu tarafından oy birliğiyle 
karar verilmiştir.. 

 
 
 
 
                                                                ÜYE 
                                                             BAŞKAN 

                                                       Dr.Öğr.Ü.Besime Ahu KAYNAK 
                                                               Erasmus Koordinatör  
 
 
 
	

     ÜYE                                                                                                            ÜYE 

Dr.Öğr. Ü. Çağdaş ALLAHVERDİ                                                   Dr. Öğr. Ü. Aydan KAYSERİLİ 

 
 (Mühendislik  Fakültesi )                                                                               (SBYO) 
 
 
 
																																																																																												ÜYE	

																																																																				 

                                                                   Öğr.Gör. Didem DEMİR 
                                                                       (İ.İ.S.B.  Fakültesi) 
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