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ERASMUS+ PROGRAMI YETİŞKİN EĞİTİMİ ALANI 

                       2021 YILI KONSORSİYUM KATILIMCI BAŞVURULARI  
                                  DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE TUTANAĞI 

  
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu kapsamında oluşturulan 

2021 Okul Eğitimi Konsorsiyumu katılımcı duyurusu ve başvuru tarihleri 11.04.2022 tarih ve E-86896125-
730.06.01-47578964 sayılı resmi yazı ile konsorsiyum kapsamında personel ve öğrenici hareketliliği 
yapacak tüm konsorsiyum üyesi kurumlarımıza gönderilmiştir. Başvurular 11 – 24 Nisan 2022 tarihleri 
arasında Bursa İl MEM resmi BURBİS sistemi üzerinden alınmıştır. Başvuruların birinci bölümünde yer 
alan verilerin doğrulanması kurum yönetimleri tarafından yapılmıştır. Doğrulamalarda farkedilen yanlış 
veri girişlerinin düzeltilmesi için başvuru sistemi 25 Nisan 2022 tarhinde saat 14:00 - 15:00 saatleri arasında 
sadece veri düzeltme işlemleri için açılmıştır. Daha önce başvuru yapmayıp bu saatler arasında başvuru 
yapan katılımcıların başvuruları kabul edilmemiştir.  

 
Resmi olarak kabul edilen 79 kadrolu Öğretmen, 218 Usta Öğretici ve 360 Kursiyer katılımcı 

başvurusunun değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü tarafından 
görevlendirilen 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 şu şekilde yapılmıştır: 

 
• 16 Nisan 2021 Cuma günü Konsorsiyum üyesi kurumlarımız ile Zoom üzerinden çevrimiçi bir 

toplantı gerçekleştirilmiş ve seçim kriterleri üzerinde tüm katılımcılar ile istişare edilmiş ve seçim 
kriterleri belirlenirken faydalanmak adına çalışma notları oluşturulmuştur. 

• 11 Nisan 2022 günü ise yine Konsorsiyum üyesi kurumlarımızın idareci ve Erasmus iletişim 
görevlisi öğretmenleriyle açılış toplantısı gerçekleştirilmiş ve sürece ilişkin adımlar paylaşılmıştır. 

• Başvurularda tüm bölümler komison üyeleri tarafından ayrı ayrı puanlanmış ve verilen puanların 
aritmetik ortalaması alınarak toplam puanlamaya dahil edilmiştir.  

• Başvurularda Öğretmen, Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürleri ayrı, Usta Öğreticiler ayrı, 
Kursiyerler ayrı değerlendirme kriterleri ile değerlendirilmiştir.  

• Başvuru sahiplerinin birbirleri ile yakın benzerlikteki cevapları düşük puanla değerlendirilmiş 
olup, birebir benzerlik taşıyan cevaplar ise değerlendirmeye alınmayıp puanla 
değerlendirilmemiştir. Tüm cevapları birebir benzerlik taşıyan başvuru sahipleri için puanlama 
yapılmamıştır.  

• Hibeyi haketmek için toplam puan üzerinden 20 puan barajını geçemeyen başvurular 
değerlendirmeye alınmamıştır.  
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• Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaşla ödüllendirme belgelerinden en yüksek puan alınan 
belgeler hesaba katılmıştır.  

• Katılımcı kursiyerler belirlenirken Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansının da önemsediği 
şekilde, başvuru sahiplerinin dezavantajlılık durumu, eğitim ve yabancı dil seviyeleri ve geçmiş 
deneyimlerinin çeşitlilikleri göz önünde bulundurulmuştur. 

 
Yapılan değerlendirme sonucunda; 

 
• Asil olarak kabul edilen katılımcılar alfabetik sıraya göre ve yedek olarak kabul edilen katılımcılar 

ise puan üstünlüğüne göre sıralanmıştır. 
• Kurum asil katılımcı kontenjanları göz önüne alınarak yedek katılımcı kontenjanları belirlenmiştir. 

Asil katılımcı ya da katılımcıların 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 
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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