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1. Giriş 

 
Erasmus + programının büyük bir kısmı dolaylı yönetim modu altında uygulanmaktadır. 

Bu, Ulusal Ajansların merkez tarafından finanse edilmeyen projelerin seçilmesinden ve 

merkez tarafından yürütülmeyen eylemlerde, kurumların/konsorsiyumların 

akreditasyonlarından sorumlu olduğu anlamına gelmektedir. Ulusal Ajanslar, bağımsız 

uzmanların yardımıyla teklifleri1 değerlendirip aralarından sadece en yüksek kaliteli 

olanların finanse edilmesini ve sadece belirlenmiş ölçütleri yerine getiren 

kuruluş/konsorsiyumların akreditasyon alma- sını sağlamaktadır. Böylece, başvuruların 

seçimi veya reddi ile akreditasyonların verilmesi hakkında nihai kararlar Ulusal ajans 

tarafından verilmektedir. 

 

Uzmanlar için hazırlanan bu rehber, Eramus+ programı kapsamında yapılan başvuruların 

değerlendirilmesinde uzmanlar tarafından kullanılacak bir araçtır.2 Rehber, Ulusal 

Ajanslar tarafından yürütülen programlar için yapılan başvuruların yüksek kaliteli ve belli 

bir standartta değerlendirilmesi için izlenmesi gereken adımları sağlayan bir kılavuz 

niteliğindedir. 

 

 
Uzman Rehberi: 

 
 

 Uzmanların atanması ve görevleri 
 Değerlendirme kuralları 

 Uygulamadaki değerlendirme süreci 

 Her bir eylem ve alan için belirlenen hibe ölçütlerin 

değerlendirilmesi hakkında bilgiler içermektedir. 

2. Uzmanlar 
 

2.1. Uzmanların Görevi 

 
Hibe başvurularının değerlendirilmesi ve seçimi hekemli değerlendirme sistemi baz 

alınarak yapılır ve tüm başvuru sahipleri eşit imkanlar dahilinde ve tarafsızlık ilkesinin 

esas olduğu şeffaf bir sürece tabii tutulur. 

 

Proje başvurularının Eğitim, Öğretim ve Gençlik alanlarındaki eylemlerin hedeflerine ve 

po- litik önceliklerine uygun olarak adil, tarafsız, tutarlı ve doğru değerlendirilmesinde 

uzman- ların rolü büyük önem taşımaktadır. 

 

Değerlendirme aşaması, seçim sürecinin önemli bir parçasıdır. Uzmanların 

değerlendirme- lerine dayanarak, her eylem ve alan için kalite sırasına göre oluşturulan 

hibe başvuru lis- tesi, Ulusal Ajansın değerlendirme komitesinin teklifleri doğrultusunda 

karar alabilmesi için bir temel oluşturmaktadır. 

 

Akreditasyon için yapılan başvuruların değerlendirilmesi, akreditasyonun verilmesi ya da 
 

1 
Lütfen  "teklif" ve "başvuru" terimlerinin eşanlamlı olarak kullanıldığını dikkate alınız. 

2 Erasmus + Programı, Erasmus+ :Eğitim, öğretim, gençlik ve spor birliği programını kuran ve 1719/2006/ EC, No 1720/2006 
/ EC ve No 1298/2008/EC/ sayılı Kararları yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve 1288/2013 sayılı ve 11 Aralık 2013 

tarihli ve 'Erasmus +' kurulan Konsey Yönetmeliği (AB) tarafından kurulmuştur. 
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reddi ile sonuçlanmaktadır. 

 

 
Uzmanların yorumlarına dayanarak, Ulusal Ajans şeffaflıktan ödün vermemek ve başvuruları 
yetersiz bulunan başvuru sahiplerine gelecekteki muhtemel başvurularında mevcut kalitelerini 
arttırmaya yönelik destek vermek amacıyla başvuru sahiplerine başvuruları hakkında geri 
bildirim sağlamaktadır. 

 

2.2. Uzmanların Görevlendirilmesi, Mesleki Ahlak Kuralları Ve Çıkar Çatışmaları 
 

 
Eğitim, Öğretim ve Gençlik alanında ve bu alanlardaki spesifik konularda sunulan 
başvuru- ları değerlendirecek uzmanlar, söz konusu alan ve konudaki vasıfları ve bilgi 
birikimleri baz alınarak atanır. 

 
Bağımsızlığı sağlamak için, uzmanların isimleri kamuoyuna açıklanmamaktadır. 
Uzmanlar- dan değerlendirmelerini, en yüksek profesyonel standartlarda ve Ulusal Ajans 
ile kararlaş- tırılan süre zarfında gerçekleştirmeleri istenir. 

 

 

Ulusal Ajans tarafından görevlendirilen uzmanlar görevlendirme mektubunda ve sözleş- 

mede belirtilen mesleki ahlak kuralları çerçevesinde çalışmaktadırlar. Değerlendirme 

süreci ile ilgili tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulmaktadır. Bu nedenle uzmanların, yapılan 

başvurular ve değerlendirmeler hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasına izin 

verilmemektedir.3
 

 
 

Değerlendirme, eyleme ve istenilen hibe miktarına göre Ulusal Ajans bünyesinden ya da 

dışarıdan görevlendirilen bir veya iki uzman tarafından yapılmaktadır.Uzmanlar ayrıca, 

Ulusal Ajansın bulunduğu ülkeden farklı bir Erasmus+ ülkesinden de seçilebilmektedir. 

 
 

Uzmanların, görüşleri istenilen teklifler konusunda çıkar çatışması4 yaşamamaları gerek- 

mektedir. Bu amaçla, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan bir beyanı imzalayarak, çıkar 

ça- tışmasının söz konusu olmadığını, böyle bir durumun yaşanması halinde Ulusal Ajansı 

bil- gilendireceklerini taahhüt etmektedirler. Bu anlaşma ile uzmanlar, gizlilik beyanında 

da bulunmaktadırlar. 
 

Değerlendirilecek eylem için o seçim döneminde başvuru yapan bireylerin söz konusu 
seçim için çıkar ilişkisi güttüğü var sayılır ve o seçim dönemi için uzman olarak 
atanmazlar. 

 
Bir uzman tarafından rapor edilerek ya da herhangi bir şekilde olası bir çıkar ilişkisi tespit 
edildiğinde, Ulusal Ajans mevcut durumu tekrar değerlendirip, uzmanın söz konusu 
başvurunun değer- lendirilmesinden ya da eleme aşamasının tamamından ihracına veya 
bilgilerin nesnel un- surlarına dayanarak uzmanın değerlendirmeye katılmasına izin 
verir. 

 

3 Kişisel veri işlemleri aşağıda belirtilen hususlar uyarınca yapılmaktadır: 

 Avrupa parlamentosu ve konseyin Tüzük (EC) No 45/2001 gereğince Avrupa Birliği 
kurumlarının kişisel verilerin kullanımı ve verilerin aktarımı

 Başvurunun yapıldığı ülkede kişisel verilerin korunması ili ilgili mevcut yasalar.
 

4 Finansal düzenleme madde. 57(2): « …alıcı ile çıkar ilişkisi, kısmi ya da tarafsız uygulamalarla ekonomik 
çıkarlar ya da diğer ortak çıkar gibi nedenlerle görevlerini yaparken aile, duygusal hayat politik ya da 
ulusal yakınlık katmaları anlamına gelmektedir. 
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3. Başvuruların Değerlendirilmesi 
 

3.1. Değerlendirme için Ön Hazırlık 

 
Değerlendirmeye başlamadan önce Ulusal Ajans uzmanları program, değerlendirme es- 

nasında gerçekleşecek eylemler ve değerlendirme süreci ve prosedürleri hakkında bilgi- 

lendirilmektedirler. 

 
Uzmanlara, değerlendirme için referans belgeleri ve standart kalite değerlendirme form- 
larını kullanarak değerlendirmeyi yapacakları Online Uzman Değerlendirme Aracına 
(OEET) erişimleri sağlanmaktadır. 

 

Değerlendirmeye başlamadan önce, uzmanların: 

 
 

 Potansiyel başvuru sahiplerine, program hakkında gerekli bilgiler ve hangi 

eylemler için hibe başvurusunda bulunabileceklerini içeren Erasmus + Program 

rehberi hak- kında, sağlam bilgileri olması gerekmektedir;

 

 İlgili eylem, eylemin amaçları ve politik öncelikleri hakkında detaylı bilgiler 

edinme- leri beklenmektedir. Politik öncelikler hakkında daha fazla bilgi için 

uzmanlar ek 5 de listelenen belgelere yönlendirilmiştir.

 

 Başvuruları değerlendirirken kullanılacak hibe ölçütlerini kavramış 

olmaları gerek- mektedir;

 

 Başvuru formunun içeriği ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları 

gerekmektedir;

 

 Ulusal Ajans tarafından sağlanan doküman ve araçları tanımaları 

gerekmektedir.

Uzmanlar, kalite değerlendirme formunu tamamlamadan önce başvurunun tamamını 

dikkatli bir şekilde okumalıdırlar. Herhangi bir değerlendirme yapmadan önce farklı baş- 

vuruları okumaları tavsiye edilir: Böylelikle uzmanlar başvuruların farklı bölümlerinde 

verilecek cevaplar ile bir kıstas oluşturabilirler. 

 

Her uzman münferit ve bağımsız çalışmaktadır, her bir ölçüt için ayrı bir puanlama ve 

yorum yapmaktadır ve değerlendirmesini kalite değerlendirme formunda ilgili Ulusal 

Ajan- sın bağlı bulunduğu ülkenin dilinde özetlemektedir. 

 

Program ve yüksek öğretim alanlarındaki Ortak Ülkeler arasındaki hareketlilik projeleri 

için, Ulusal Ajans hareketlilik akışlarının seçilme liyakatına yönelik detaylı bilgi sahibi 

uzmanlar sağlamaktadır. Program Rehberi göz önüne alındığında, söz konusu 

uzmanların genel hatlarıya bilgi edinebilecekleri konular şunlardır: 

 

-Genel AB bütçeleme öncelikleri5; 

-Ulusal Ajansın Kati bütçe zarfları için ikincil kriterler uygulayıp uygulamaması; 
 

5 AB'nin bu alandaki bütçe öncelikleri hakkında daha fazla bilgi için http://ec.europa.eu/education/opportunities/international- 

cooperation/documents/credit-students-staff.pdf adresinde yayınlanan uluslararası kredi hareketliliği notuna göz atınız. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/credit-students-staff.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/credit-students-staff.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/credit-students-staff.pdf
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-Ulusal Ajansın DCI (Development Cooperation Instrument – Kalkınma İşbirliği Aracı) 

ülkeleri ( Sanayisi az gelişmiş Asya, Latin Amerika, Güney Afrika ülkeleri) ve ACP bölgesi 

(Afrika, Karayipler ve Pasifik) ülkellenerinden ortak Yüksek Öğretim Kuruluşlarından 

gelen önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Başlık 1’de yer alan bütçeden mali 

destek verilmesine karar verip vermediği. 

 

Ulusal Ajanslar tarafından uzmanlara, başvuru sahibi yüksek öğretim kuruluşlarının 

neler yapıp neler yapamayacağı hususunda gerekli bilgi sağlanacaktır. Bu belge, başvru 

sahiplerine Program ve Ortak Ülkeler arasındaki yüksek öğretim hareketlilik projelerine 

yönelik başvuru formlarının nasıl doldrulacağı konusuda rehberlik etmektedir.6 

 
 

3.2. Değerlendirme Formları 

 
Uzmanlar değerlendirmelerini Online Uzman Değerlendirme Aracı (OEET) ile yapmakta- 

dırlar. Değerlendirme yapılacak başvurulara ve kalite değerlendirme formlarına OETT ile 

erişim sağlanmaktadır. Uzmanlara, OEET programının kullanımı için gerekli teknik tali- 

matlar Ulusal Ajans tarafından sağlanmış olmalıdır. 

 

Değerlendirmelerin uyumlu olmasını sağlamak için tüm program ülkelerinde Avrupa Ko- 

misyonu tarafından hazırlanan standart kalite değerlendirme formları kullanılır. 

Uzman- lar her hibe ölçütü altındaki hususları inceler, ilgili her ölçüt için puanı girerek, 

her ölçüte ve başvurunun bütününe ayrı ayrı yorum yaparlar. 

 

 

 

Değerlendirmenin tamamlanmasıyla, uzmanlar Online Uzman Değerlendirme Aracını kul- 
lanarak değerlendirmeyi onaylamaktadırlar, böylece yapılan değerlendirmede herhangi 

bir çıkar ilişkisi olmadığını doğrulamaktadırlar. 
 

Kalite değerlendirmesinin bir parçası olarak uzmanlardan, toplanan istatiksel veriler dâhil 
olmak üzere elde edilen bütün verilerin bilgileri istenmektedir. Uzmanların bu bilgileri 
OEET veri tabanına kaydetmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

3.3. Hibe Ölçütlerinin ve Puanlamanın Değerlendirmesi 

 
Uzmanlar değerlendirmelerini sadece program rehberinde ve VET Mobility Charter 

çağrısında belirtilen hibe ölçütlerini dikkate alarak yapmaktadırlar. 

Her hibe ölçütü birçok unsura bağlı olarak tanımlanmaktadır ve uzmanlar başvuruları in- 

celerken bu unsurları dikkate almalıdırlar. İlgili ölçüte puan vermeden önce bu unsurların 

oluşturduğu ayrıntılı liste göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ölçütler uzmanların nihai de- 

ğerlendirmesini kolaylaştırmaktadır fakat bu, puanlanmanın parça parça olarak yapılacağı 

anlamına gelmemektedir. 

Uzmanlara açık bir şekilde rehberlik yapılması amacıyla, başlı başına her bir maddenin 
analizinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında daha fazla bilgi yukarıdaki eklerde 
verilmiştir. Ek 2 ve 3 deki tablolar Eğitim, Öğretim ve Gençlik olarak 3 ayrı alanda bilgi 
sunmaktadır. 

 

6 Başvuru sahibi yüksek öğretim kuruluşlarının neler yapıp neler yapmayacakları hususunda detaylı bilgi için; 

http://ec.europa.eu/education/opportunuties/international-cooperation/documents/credit-mobility-guidance_en.pdf 

adresini ziyaret ediniz. 

http://ec.europa.eu/education/opportunuties/international-cooperation/documents/credit-mobility-guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunuties/international-cooperation/documents/credit-mobility-guidance_en.pdf
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Uzmanlar, başvuruların hibe ölçütlerini değerlendirirken, belirlenmiş ölçütlerin ne dere- 

cede karşılandığına karar vermektedirler. Bu karar, başvuru formunda verilen bilgiler doğ- 

rultusunda alınmaktadır. Uzmanlar, açıkça belirtilmemiş bilgileri kabul etmemektedirler. 
Bir hibe ölçütü hakkındaki bilgiler başvuru formunun farklı yerlerinde görünebilir ve pu- 

anlama yaparken uzmanlar bunu da dikkate alırlar. 

 

Uzmanlar projenin tipine göre, faaliyetlerin ve talep edilen hibenin miktarını dikkate ala- 

rak hibe başvurularını incelemektedirler. Projeler büyüklüğüne, katılımcı kurumların tec- 

rübesine ve kapasitesine, süreç odaklı ya da ürün bazlı olmalarına vs. bağlı olarak büyük 

değişkenlikler gösterebildiği için, uzmanların eklerde de belirtildiği üzere, orantılılık ilke- 

lerini tüm hibe ölçütlerinin değerlendirmesinde dikkate almaları gerekmektedir. 

 
 

Bir başvuru, eyleme bağlı olarak tüm ölçütlerden en fazla toplam100 puan alabilir. 

Aşağıdaki tablo Ulusal Ajans tarafından yönetilen farklı eylemlerde her ölçütün göreceli 

ağır- lığını göstermektedir. 

 

 
 

Hibe Ölçütleri Eylem başına elde edilebilecek azami puan 

 Ana Eylem 1 Ana Eylem 2 Ana Eylem 3 

  

Yükseköğrenim 
hareketlilik 

Konsorsiyumların 
Akreditasyonu 

 

- Okul eğitimi 
- Mesleki eğitim 

- Yetişkin eğitimi 
- Gençlik 

Alanlarında 

 

Hareketlilik Projeleri 

 
Eğitim Öğretim ve 
Gençlik alanlarında 
Stratejik Ortaklıklar 

 

Yapılandırılmış 
diyalog: 
 

Gençler ile Gençlik 
alanı- nın 

Karar alıcıların 
buluş- ması 

Projenin 

uygunluğu 
30 30 30 30 

 
Proje tasarımı ve 
uygulama kalitesi 

 

20 

 

40 

 

20 

 

40 

 
Proje ekibinin ve 
işbirliği düzenle- 
melerinin kalitesi 

 

 
20 

 

 
N.A. 

 

 
20 

 

 
N.A. 

Etki ve Yaygın- 

laştırma 
30 30 30 30 

TOPLAM 100 100 100 100 

 

 

 

Belirli bir eylem altında yapılan başvurular için sunulan azami puanlar, başvurunun 

hangi ülkeden ya da hangi Eğitim, Öğretim veya Gençlik alanından yapıldığına 

bakılmaksızın aynıdır. 
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Uzmanlar başvuruları, belirlenen hibe ölçütleri doğrultusunda değerlendirip yukarıda 

belirtilen tabloya göre her ölçüt için azami 20, 30 ve 40 şeklinde puanlamaktadırlar. 

Toplam puan 100 üzerinden olup her hibe ölçütü için otomatik olarak OETT tarafından 

hesaplanmaktadır. Uzmanlar bireysel değerlendirmelerinde yarım puan veya ondalık 

kullanamazlar. 

 

Puanlara göre dereceler: 

 

 Çok İyi - Başvuru, söz konusu ölçütleri ilgili tüm yönleri ile ikna edici ve 

başarılı bir şekilde karşılıyor. Cevap, ihtiyaç duyulan tüm kanıtları ve bilgileri 

içermektedir ve her- hangi bir eksiklik veya kaygı bulunmamaktadır. 

 
 İyi - Başvuru, söz konusu ölçütleri yeterince karşılamaktadır. Ancak ufak 

bir kaç düzeltme yapılabilir. Cevap, net bilgiler içermektedir ve neredeyse ihtiyaç 

duyulan tüm kanıtları vermektedir. 

 
 Orta - Başvuru, genel olarak ölçütleri karşılamaktadır ancak eksiklikler 

mevcuttur. Cevap uygun bilgiler içermektedir ancak çeşitli yerlerde detaylar 

eksik ya da bilgiler açık değildir. 

 
 Zayıf - Başvuru, ölçütleri iyi karşılamıyor ya da bilgi eksikliğinden dolayı 

bir değerlendirme yapılamamaktadır. Cevap, sorulan soruya cevap niteliği 

taşımamaktadır ya da konu ile ilişkili çok az bilgi barındırmaktadır. 

 

Aşağıdaki tablo, ilgili hibe ölçütlerinde elde edilebilecek azami puana bağlı olarak 
bireysel kalite standartları için puanların derecelerini göstermektedir. 

 
Ölçüt başına elde 

edilebile- cek 

azami puan 

 
Puan 

aralıkları 

 Çok İyi Orta Zayıf 

40 34- 28- 33 20- 27 0-19 

30 26- 21-25 15-20 0-14 

20 17- 14-16 10-13 0-9 

 
Uzmanların her hibe ölçütü için yorum yapmaları ve yorumlarında ilgili ölçütler altında 

yapılan analiz unsurlarını açıkça belirtmeleri beklenmektedir. Her hibe ölçütü için yapılan 

yorum verilen puanı yansıtmak ve doğrulamak zorundadır. 

 

Değerlendirme sonunda, uzmanlar Başvuruları bir bütün olarak ele alıp genel yorumlarını 

yapmaktadırlar. Bu yorumlarında uzmanlar uygulamanın ayrıntılı bir analizini 

yapmalıdırlar ve göreceli olarak güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayarak yapılabilecek 

iyileştirmeleri göstermelidirler. 

 
Bu yorumlar başvuru sahiplerine geribildirim sağlamak amacıyla Ulusal Ajanslar 
tarafından kullanıldığı için uzmanların açıklık, tutarlılık ve detay konularına özellikle dikkat 
etmeleri ve yorumlarını Ulusal Ajansın istediği dilde yapmaları gerekmektedir. 

 

Kalite değerlendirmesin parçası olarak, uzmanlar doğruluk ve tutarlılık için hibe 

başvurularını kontrol etmektedirler. Talep edilen hibe ile gerçekleşecek faaliyetlerin ve 

çıktıların  fayda maliyet  analizini  yapmaktadırlar.  Başvurunun  hibe  almak  için yeterli 
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kalitede bulunması ancak fayda maliyet noktasında eksiklik göstermesi durumunda, 

uzmanlar hibenin kalemlerini ve tutarsızlığını veya aşırılığını açıkça belirtmek şartıyla, 

talep edilen hibe miktarının azaltılmasını önerebilirler. Ancak, başarılı adaylara verilen hibe 

miktarı hakkında nihai karar Ulusal Ajans tarafından verilmektedir. Lütfen Dikkat! 

Uzmanlar, başvuru sahibi tarafından talep edilen hibe miktarından daha yüksek bir miktar 

öneremezler. 

 
 
Ulusal Ajans, uzmanların kalite değerlendirmelerini izler ve kalite standartlarının karşılan- 
maması durumunda, uzmandan değerlendirmeyi revize etmesini isteyebilir. 

 

Uzmanlar, herhangi bir hibe ölçütüne verilen puana bakmaksızın, tüm başvuruları tam 

olarak değerlendirmek zorundadırlar. 

 
 

3.4. Asgari Sınırlar 

 
Erasmus + Programı kapsamında finansman sağlanması için Ulusal Ajansa sunulan 

başvu- rularda dikkate alınması gerekenler: 

 Toplamda en az 60 puan7 ve 

 
 Her hibe ölçütü için azami puanın en az %50 si8. 

 

3.5. Yüksek Öğretim Uluslararası Hareketlilik Değerlendirmesi 
 
 

Yükseköğretim alalarında Program ve Ortak Ülkeler arasındaki hareketlilik projeleri için, 

uzmanlar hareketlilik akışlarına yönelik öncelikli olarak liyakat değerlendirmesi yapar. 

Genel kriterlere ek olarak (Program Rehberinde belirtildiği üzere) ve yalnızca Ulusal 

Ajansın bütçe zarfının 60 bin Euro’nun altında olduğu durumlarda, bir Ulusal Ajans 

Program rehberinde listelenen ikincil kriterlere ek olarak bir ya da daha fazla kriter ekleme 

yoluna giderek talepleri kısıtlayabilir. Program rehberinde listelenen kriterler aşağıdaki 

gibidir. 

 

a. Eğitim düzeyi (örneğin, başvuruları bir ya da iki lisans, yüksek lisans ya da 

doktora düzeyinden öğrenciyle sınırlı tutma); 
b. Yalnızca personel ya da öğrenci hareketliliğine öncelik verme; 

c. Hareketlilik süresini kısıtlama (örneğin, öğrenci hareketliliğini 6 ay ile, 

personel hareketliliğini ise 10 gün ile sınırlı tutma.) 

 
 

Ulusal Ajans, bir ortak ülkenin başvurusuna yönelik ikincil kriter getirdiği takdirde, 

uzmanlar öncelikle başvurunun Ulusal Ajans tarafından getirilen bütün ikincil kriterleri 

karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve ikincil kriterleri karşılamaya yetersiz buldukları 

hareketlilik akışlarını sürecin dışına alır. Söz konusu ikincil kriterlerin yürütme   aşamaları 

 

 
 

7 Vet Mobility Charter için asgari 70 puan. 

 

8 Yüksek öğretim alanlarında Program ve Ortak Ülkeler arasındaki hareketlilik projeleri için, puanların %50’sine ulaşma standartı yalnızca 

“stratejinin uygunluğu” kriteri için zorunludur. 
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uzmanların bilgilendirildiği dönem boyunca Ulusal Ajans tarafından tüm detaylarıyla 

açıklanmak zorundadır. 

 

 
Uzmanlar ayrıca, Ulusal Ajansın DCI ve ACP Ortak Ülkelerinden yükseköğretim 

kuruluşlarına giden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için Başlık 1’de belirtilen 

bütçeden yeterli miktarda mali destek verme noktasında nihai kararını verip vermediğini 

de göz önünde bulunduracaktır. (Bu akışlar Başlık 1’de belirtilen bütçe miktarı 

kullanılmadığı takdirde geçersiz sayılacaktır.) 

 

 
Uzmanlar her Ortak Ülke için ayrı ve biricik bir değerlendirme yapar ve ilgili ülke ile 

gerçekleştirilmesi planlanan bütün hareketliliklerle ilintili olan 4 adet kalite sorusunun 

cevabını arar. Her başvuru birçok sayıda farklı Ortak Ülke için hareketlilik desteği talebini 

içerebilir. Söz konusu bir Ortak Ülke için planlanan hareketlilik talep edilen akış sayısı 

açısından değişkenlik gösterebilir. (Gelen/Giden Öğrenci hareketliliği ya da eğitim alacak 

ya da eğitim verecek personelin hareketliliği). 

 

 
Kalite kriterinin değerlendirilmesine göre, uzmanlar Ulusal Ajansa, yalnızca belirli Ortak 

Ülkelerle yapılacak olan hareketlilikleri (Arnavutluk ile gerçekleştirilecek hareketliliğin 

geçici olarak durdurulması ancak Avustralya’nın yer aldığı hareketliliğin reddi gibi) ya da 

söz konusu bir Ortak Ülkedeki sadece bazı hareketlilik akışlarını (Arnavutluk’tan gelen 

öğrenci hareketliliğinin geçici olarak durdurulması ancak Arnavutluk’a giden personelin 

reddi gibi) seçme önerisinde bulunabilir. 

 

 
 Örnek: 

 
 
 

Finlandiya’daki   X   üniversitesi,   Arnavutluk’ta   yer   alan   birkaç   üniversite   ile bu 

üniversitelerden ortaklarıyla yaşadıkları önceki deneyimlerinden yola çıkarak yeni bir 

hareketlilik yapma düşüncesindedir. Bu planlanan hareketlilikler kapsamında 

Arnavutluk’tan gelen öğrenci hareketlilikleri ve Finlandiya’dan da hem eğitim hem de 

öğretim amacıyla giden personel hareketliliklerini içermektedir. 

 

Uzmanlar Finlandiya ulusal ajansına aşağıda yer alan tavsiyeleri de içeren birçok 

tavsiyede bulunabilir: 

 Talep edilen bütün hareketlilik akışlarını geçici olarak durdurmayı önerebilir. 
 Belirli hareketlilik akışlarını geçici olarak durdurmayı önerebilir (örneğin; yalnızca 

gelen öğrenci hareketliliği ve giden personel eğitimi.) 

 Bazı ya da bütün hareketlilik akışlarını azaltmayı önerebilir. (örneğin; gelen 
öğrencilerin yalnızca %X’ini ve personelin %Y’sini geri çevirmeyi önerebilir.) 

 Bütün hareketlilik akışlarını reddetmeyi önerebilir. 

Arnavutluk ile yapılması planlanan bütün akışların ret edilmiş olması, dört hibe kriterinin 

uzmanlarca yapılan değerlendirmeye dayanarak, X üniversitesinden yapılan aynı 

başvurularda yer alan diğer ortak ülkeleri içeren hareketlilikleri de olumsuz yönde 

etkilemez. Uzmanlar değerlendirmeleri neticesinde Arnavutluk hareketlikleri için X 

üniversitesi tarafından sunulan gerekçelerin ikna edici olmadığına ancak Çin, Brezilya ya 

da Güney Afrika için sunulan gerekçelerin oldukça başarılı olduğuna karar verebilir. 
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3.6. Uygulamalarda karşılaşabilecek sorunlar 

 
Her eylem için geçerli olmak kaydıyla, uzmanlar, hiçbir durumda başvuru sahibiyle 

doğrudan iletişim kuramazlar. Değerlendirme esnasında yaşanacak herhangi bir 

sorunda uzmanlar Ulusal Ajans ile iletişime geçerler. 

Ulusal Ajans, başvuru sahibinden ek bilgi ya da açıklama isteyebileceği gibi başvurunun 

formda sunulduğu şekilde değerlendirilmesini isteyebilir. 

 
Ayrıca, uzmanlar değerlendirme sırasında aynı veya benzer bir metnin aynı başvuru 

döne- minde iki veya daha fazla başvuruda kullanıldığını ya da olası bir çift sunum ve 

çakışma tespit ederlerse, Ulusal Ajansı bu hususta hemen bilgilendirmelidirler. 

 

 

 

4. Genel Kalite Değerlendirme Prensipleri 
 

4.1. Konsolide değerlendirme ve nihai puan 

 
Bir başvurunun sadece bir uzman tarafından değerlendirilmesi durumunda 

başvurunun ni- hai puanı ve değerlendirme yorumları bu değerlendirmeden ibarettir. 

 

Bir başvurunun iki uzman tarafından değerlendirilmesi durumunda, değerlendirmeler 

kon- solide edilip başvurunun nihai puanı ve değerlendirme yorumları elde edilir. Nihai 

Puan on- dalık içerebilir. Konsolidasyon, uzmanların görevlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

İki uzmanın başvuruda verdikleri toplam fark 30 puandan az ise uzmanlardan 

birisinden, puanları ve yorumları baz alarak ve diğer uzmanın da onayını alarak konsolide 

değerlendirme yapması istenir. İki uzmanın bütçe revizyonu konusunda uzlaşması 

halinde Ulusal Ajansa sunulacak konsolide değerlendirme başvuru sahibine verilecek 

hibe miktarına ilişkin nihai öneriyi de içerir. 

İki uzmanın konsolidasyon konusunda uzlaşamaması durumunda ise Ulusal Ajans 

bağımsız bir üçüncü uzmanın değerlendirmesine karar verir. 

 

İki uzmanın değerlendirme sonuçlarındaki toplam puan farkı 30 ve daha fazla ise9 Ulusal 

Ajans her zaman üçüncü bir uzmanın bağımsız bir ek değerlendirmesini istemektedir. 

Nihai skor, toplam puanları birbirine en yakın iki değerlendirmeye göre ve toplam puan 

açısından en uç değerlendirme konsolidasyona katılmayarak belirlenir. Bireysel 

değerlendirmelerin konsolidasyonu yukarıda belirtilen kurallar ile aynıdır. 

 
Konsolide değerlendirme bir başvurunun nihai değerlendirmesi sayılır. Bunun anlamı, 

bir hibe başvurusu durumunda, konsolide değerlendirme başvurunun kabul listesindeki 

sırala- masını belirlerken, akreditasyon başvurularında ise, başvuru sahibinin 

akreditasyonu alıp alamayacağınıbelirlemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 
Her iki uzman da, başvuruyu, eylemin kabul edilme sınırları altında puanlamış olması durumunda geçerli 

değildir. 
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4.2. Ölçülülük 
 

 
Erasmus + Programının hedeflerine tam olarak ulaştığından emin olmak için uzmanlar, 

başvuru yapan kuruluşların ve uygunsa, proje ortaklarının boyut ve profilleri ile ilgili olarak, 

planlanan faaliyetlerin, amaçlanan hedeflerin, beklenen etkinin ve sonuçlarının orantılı bir 

şekilde nitel düzeyini değerlendirecektir. Miktar (planlanan etkinliklerin, karşılanan 

önceliklerin ya da üretilen sonuçların vb.) kati şartlar içerisinde değerlendirmeye 

alınmayacaktır ancak başvuru sahiplerinin ve ortaklarının kapasiteleri ve potansiyelleri bu 

değerlendirmelerde etkili olacaktır. 

 

 
Anahtar Eylem 2 - Stratejik Ortaklıklar eyleminde, Ulusal Ajanslar orantısallık ilkesini daha 

doğrudan uygulamak için iki ayrı seçim paneli aracılığıyla projelerin seçimini uygulamaya 

karar verebilirler. Seçim iki panel aracılığıyla gerçekleştirilirse, başvurular "Stratejik 

Ortaklıkların Yenilikçiliği Destekleme" veya "İyi Uygulamaların Değiştirilmesini Sağlayan 

Stratejik Ortaklıklar" için yapılan başvurulara göre bölünecektir. Seçim modeli ve fon tahsisi 

politikası yetişkin eğitimi, okul eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim ve gençlik alanlarında 

Ulusal Ajans'ın web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

 
4.3. Eylemlerin Para, Kalite, Maliyet Verimliliği Değeri 

 

Ulusal Ajanslar tarafından yönetilen Erasmus + eylemlerinin finansman kuralları büyük ölçüde birim 

maliyetlere dayanmaktadır (örneğin, tutarlar günlük, katılımcı başına, personel kategorisine göre 

hesaplanmaktadır). Uzmanlar, yüksek kalitatif bir puanlama hak eden projeler için bile olsa, başvuru 

formunda belirtilen birimlerden bazılarının dikkate alınmayacağına karar verebilirler. Dolayısıyla, bu 

birimleri azaltma teklifinde bulunabilirler ve bu durum proje finansman için seçilirse, Ulusal Ajans 

tarafından verilen hibenin azaltılmasını belirleyecektir. Bu yaklaşım, Ulusal Ajanslar tarafından 

yönetilen Programın tüm eylemleri için geçerlidir. 


