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       ERASMUS+ PROGRAMI MESLEKİ EĞİTİM ALANI 

                            2021 YILI KONSORSİYUM KATILIMCI BAŞVURULARI  

                                     DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE TUTANAĞI 

  

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında oluşturulan 

2021 Mesleki Eğitim Konsorsiyumu katılımcı başvuruları için hazırlanan başvuru rehberi ve başvuru tarihleri 

11.04.2022 tarih ve 47552069 sayılı resmi yazı ile konsorsiyum kapsamında personel hareketliliği yapacak 

tüm okullarımıza gönderilmiştir. Başvurular 11 – 24 Nisan 2022 tarihleri arasında Bursa İl MEM resmi 

BURBİS sistemi üzerinden alınmıştır. Başvurularda beyan edilen verilerin doğrulanması, kurum yönetimleri 

tarafından yapılmıştır.  

 

Resmi olarak kabul edilen 58 katılımcı başvurusunun değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Bursa İl 

Millî Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından aşağıda belirtilen şartlarda ve süreçlerdeki 

değerlendirme titizlikle yapılarak asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. 

 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Erasmus Program rehberi ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

Türkiye Ulusal Ajansı ile Müdürlüğümüz tarafından imzalanan hibe sözleşmesi maddelerine ve program 

kurallarına uygun olarak değerlendirme süreci şu şekilde yürütülmüştür: 

 

 17 Aralık 2021 Cuma günü Konsorsiyum üyesi kurumlarımız ile zoom üzerinden çevrimiçi bir 

toplantı gerçekleştirilerek seçim kriterleri üzerinde tüm katılımcılar ile istişare edilmiş ve  

Müdürlüğümüzce hazırlanan çevrimiçi formlar üzerinden sunulan seçim kriterlerine ilişkin 

değerlendirmeler/öneriler alınmış ve kriterler netleştirilmiştir. 

 

 Başvurularda tüm bölümler her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı puanlanmış ve puanların 

aritmetik ortalaması alınarak genel puanlamaya dahil edilmiştir.  

 Başvurularda öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürleri aynı değerlendirme kriterleri ile 

değerlendirilmiştir.  

 Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaşla ödüllendirme belgelerinden en yüksek puan alınan 

belgeler hesaba katılmıştır.  

 

Yapılan değerlendirme sonucunda; 

 Kurum asil katılımcı kontenjanları göz önüne alınarak yedek katılımcı kontenjanları belirlenmiştir. 

Asil katılımcının yurtdışı personel hareketliliği faaliyetine katılamaması ve bunu bir dilekçe ile 

Müdürlüğümüze ibrazından sonra puan sırasına göre sıralanmış olan yedek katılımcı listesindeki 

sıralama esas alınacaktır. 

 Katılımcı başvuru sayısı sadece kurum kontenjanı kadar olan ve yedek katılımcısı olmayan 

kurumların asil katılımcı ya da katılımcılarının personel hareketliliği faaliyetine katılamaması 
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durumunda sahip oldukları kontenjan hakları katılımcı başvuru sayısı en yüksek olan kurumlara 

devredilecektir. 

 Yabancı dil seviyesi A2 seviyesinin üzerinde olan katılımcıların yabancı dil hazırlığı eğitimlerine 

katılımı zorunlu değildir. 

 

Gerekli durumlarda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konsorsiyum yapısında ve kurumlara tahsis 

edilen kontenjanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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                           Erasmus Mesleki Eğitim 2021 Konsorsiyumu 
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