
 

  

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 
2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme 

Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları 

 

  

  

Kimlik No Yerleştirme Puanı Ülke Gidilecek Kurum Süre (5 gün) 

 
 

Asıl / 
Yedek  

 
227181**052 104,69 BULGARIA SOFIA MEDICAL UNIVERSITY 5 Asıl   
4045609**18 97,03 HUNGARY UNIVERSITY OF SZEGED 5 Asıl  
4897040**90 94,22 HUNGARY UNIVERSITY OF SZEGED 5 Asıl   

3818912**70 93,28 LITHUANIA KAUNAS UNIVERSITY OF APP. SCIENCES 5 Asıl  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adayların başvuruları aşağıdaki tabloda verilen kriterlere göre değerlendirilmiştir.    

Adayların tercihleri dikkate alınarak, tercih sıralarına ve tercih ettikleri kurumlarla yapılan anlaşmalardaki kontenjanlara göre belirlenmiştir.   

Eşitlik durumunda çalışma sürelerine bakılmıştır.      

Faaliyetin son gerçekleştirme tarihi 31 Mayıs 2023’tür.    

Gidilecek kurumdan en geç 23 Aralık 2022 tarihine kadar Kabul mektubu (accepptance letter) getirilmesi beklenmektedir.    
Feragat süresi 01 Aralık 2022- 16 Ocak 2023 olup, bu tarihten sonra feragat eden ve hareketliliğe katılmayan kişi programa tekrar başvurduğundan -20 puan 
düşülecektir.  



Puanlama:       
Seçim Kriterleri    

Erasmus+ kapsamında (2022-2023 akademik yılından itibaren) personel eğitim alma ve ders verme 
hareketliliğinden faydalanma sayısı 

50 puan    
40 puan    
30 puan    
20puan    
10 puan    
0 puan    

Resmi geçerliliği olan  herhangi bir yabancı dil belgesi (belgenin ibrazı zorunludur)  

50% 

   

Yabancı Dil Sınavları: YDS, ÜDS, YÖKDİL (geçerliliği 5 yıl), TOEFL IBT (geçerliliği  2 yıl) , Atlas PE( 
Atlas Yabancı Diller Bölümü Sınavı) (geçerliliği 2 yıl) 

   
Prof. ve Doç. ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, YDS ve 
YÖKDİL  70 olarak, İngilizce ders vermekte olan öğretim üyelerimiz, dersin kodunun başvuru 
formuna yazılması halinde, YDS ve YÖKDİL 85 olarak değerlendirileceklerdir.    

Karşı Kurumdan alınmış kabul mektubuyla (acceptance letter) başvurmak +10 puan 
   

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak +10 puan 
   

Engelli personel * +10 puan    

Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)** +15 puan 
   

Hareketliliğin dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik bir faaliyet olması +10 puan  
   

 Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik -10 puan    

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay 
Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir 

+10 puan 
   

       
*Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır.  
Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.) 
**Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 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 önceliklendirilir.  
Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış  
halinin ibraz edilmesi halinde +15 puan uygulanır. 
***Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025  
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir 

 


