2017 SÖZLEŞME DÖNEMİ
ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
KULLANILACAK PUANLANDIRMA KRİTERLERİ
1. Ders Verme Hareketliliğine öğretim yardımcıları hariç olmak üzere akademik
personeller başvurabilir ve uygun faaliyete başvurmak ön şart olarak kabul
edilecektir.1
2. Başvuru yapan akademik personel için taban puan 50 olarak belirlenmiştir.
3. Daha önce programdan faydalanmamış SAÜ akademik personelinin taban puanına +10
puan eklenecek ve bu şekilde programdan faydalanmamış akademik personele öncelik
tanınacaktır.
4. Daha önce programdan faydalanmış olan akademik personelin faaliyetten yararlanma
sayısı kadar -10 puan taban puandan düşürülecektir.
5. ÜDS/KPDS/YDS gibi ÖSYM veya YÖK-Dil gibi YÖK tarafından yapılan sınavlardan
alınmış dil belgesi beyan eden akademik personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde
20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
6. Türkiye’de yapılan ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil
belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı ÖSYM’nin hazırlamış olduğu
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS puan türüne çevrilerek
hesaplanacaktır.
7. Bir dönem Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından yapılan Doçentlik Yabancı Dil
Sınavı belgesi beyan eden personelin dil puanı 65 olarak kabul edilecektir.
8. Sakarya Üniversitesinde ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak
amacıyla başvuran yabancı uyruklu2 personel yabancı dil notunu gösterir belge beyan
etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilecektir. Yabancı dil belgesi
beyan edilmesi durumunda belgede yer alan not değerlendirmeye alınacak ve Madde
6’da bahsedilen hüküm uygulanacaktır.
9. Engelli personele +10 puan eklenecektir. (Belgelendirilmek koşulu ile)
10.Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +15 puan eklenecektir.3
(Belgelendirilmek koşulu ile)
11. İki aday arasında toplam puanın eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olana
öncelik verilecektir.
12.Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik
verilecektir.

Sehven Eğitim Alma Hareketliliğine başvuran akademik personelin başvurusu Ders Verme Hareketliliği başvurusuna
aktarılmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.
2 Yabancı uyruklu personelden SAÜ kurum sicil no Y ile başlayan personel kastedilmektedir.
3 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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2017 SÖZLEŞME DÖNEMİ
ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK PUANLANDIRMA KRİTERLERİ
1. Eğitim Alma Hareketliliğine araştırma görevlileri hariç öğretim yardımcıları ile
tüm idari personeller başvurabilir ve uygun faaliyete başvurmak ön şart olarak
kabul edilecektir.4
2. Başvuru yapan idari personel için taban puan 50 olarak belirlenmiştir.
3. Daha önce programdan faydalanmamış SAÜ idari personelinin taban puanına +10
puan eklenecek ve bu şekilde programdan daha önce hiç faydalanmamış idari
personele öncelik tanınacaktır.
4. Daha önce programdan faydalanmış olan idari personelin faaliyetten yararlanma
sayısı kadar -10 puan taban puanından düşürülecektir.
5. ÜDS/KPDS/YDS gibi ÖSYM veya YÖK-Dil gibi YÖK tarafından yapılan sınavlardan
alınmış dil belgesi beyan eden idari personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının
yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
6. ÜDS/KPDS/YDS gibi Türkiye’de yapılan sınavlardan alınmış dil belgesi dışında
dil belgesi beyan eden idari personelin dil puanı ÖSYM’nin hazırlamış olduğu
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS puan türüne çevrilerek
hesaplanacaktır.
7. Başvuru yapan personelin SAÜ’de toplam hizmet yılı sayısının yüzde 50’si taban
puanına eklenecektir.
8. Engelli personele +10 puan eklenecektir. (Belgelendirilmek koşulu ile)
9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +15 puan eklenecektir.5
(Belgelendirilmek koşulu ile)
10.İki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olan
adaya öncelik verilecektir.
11.Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik
verilecektir.

Sehven Ders Verme Hareketliliğine başvuran idari personelin başvurusu Eğitim Alma Hareketliliği
başvurusuna aktarılmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5 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.
4

