
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ 
ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU 

KOŞULLARI VE 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 
Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin Erasmus+ Değişim Programı faaliyetlerinden 
biri olan Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği 2021-1-TR01-KA131-HED-000003326 / 
2022-1-TR01-KA131-HED-000057550 sözleşme numaralı projelerin başvuru ilanında aşağıdaki başvuru 
koşulları ve değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır. 
1. Akademik personelin belgeleyerek sunmuş oldukları KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL 

puanı veya eşdeğeri kabul edilen dil sınavından 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 55,00 
puan almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.  

2. Prof. ve Doçent gibi unvanlarda doçentlik başvurularında yapılan yabancı dil sınavlarına ait notu 
gösteren belgeler geçerlidir. Bu unvanlara sahip öğretim üyeleri hiçbir şekilde belge sunmadıkları 
takdirde başvurularına esas puanları 55,00 olarak hesaplanacaktır. 

3. İdari personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak Yabancı Dil Sınavı 
sonuçları esas alınacaktır. Baraj uygulaması yapılmayacaktır. 

4. Yerleştirme yapılırken, aynı birim/bölümden seçilecek personel sayısı (ders verme ve eğitim alma 
olmak üzere iki kategoride ayrı ayrı değerlendirilerek) toplam kontenjanın %40’ını geçmemek üzere 
sıralamalar oluşturulacaktır.  

5. Hibe miktarının kısıtlı olması ve daha fazla sayıda personelin programdan yararlanabilmesi için 
personel başına 7 gün (5 gün faaliyet, 2 gün seyahat) üzerinden gündelik ödenecektir. 

6. 2020-2023 Proje Dönemi 2020-1-TR01-KA103-087754 numaralı sözleşme ile seçilmiş olup henüz 
hareketlilik gerçekleştirmeyen asil adaylar (ders verme ve eğitim alma) için “Daha önce personel 
hareketliliğinden faydalanmamış personele +20 puan” uygulaması yapılmayacaktır. 

 
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ-EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (AKADEMİK 
PERSONEL): 

KRİTER ETKİSİ 
Taban Puan 15 
Dil Puanı Dil Puanı * 0,3 
Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele + 20 puan 
Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere + 1 puan 
Erasmus+ program ülkelerinde bir yurtdışı yükseköğretim kurumuyla öğrenci ve 
personel hareketliliğini kapsayacak ikili anlaşma yapmış olmak ve bunu 
belgelendirmek (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış olması 
gerekmektedir.)  
NOT: Sadece iki (2) anlaşma değerlendirmeye alınacaktır.  
Üniversitemizde 2022/2023 akademik yılında aktif olması beklenen bölümlerde 
ikili anlaşma: 
Diğer bölümlerde ikili anlaşma: 

 
 
 
 
 
+ 4 puan 
 
+2 puan 

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve 
yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan 
personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu vb. belgelerin temini ile 
sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.) 

+ 2 puan 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-
2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler 
gerçekleştirmeyi planlayan personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu 
vb. belgelerin temini ile sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.) 

+2 

Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirmeyi planlamak. (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış 
olması gerekmektedir) 

+ 2 puan 

Engelli personele + 2 puan 



Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele + 2 puan 
Erasmus+ Birim/Bölüm Koordinatörü + 2 puan 
Unvan Puanlaması: 
Öğr. Gör/Arş. Gör. 
Dr. Öğr. Üyesi 
Doç. 
Prof. 

 
+ 2 puan 
+ 4 puan 
+ 6 puan 
+ 8 puan 

Hizmet Yılı (Hakkari Üniversitesi) 
0-2 yıl: 
3-5 yıl: 
6-10 yıl: 
11 ve üstü yıl: 

 
+ 2 puan 
+ 4 puan 
+ 6 puan 
+ 8 puan 

 
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (İDARİ PERSONEL): 

KRİTER ETKİSİ 
Taban Puan 15 
Dil Puanı Dil Puanı * 0,3 
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele + 20 puan 
Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan akademik/idari birim + 1 puan 
Erasmus+ program ülkelerinde bir yurtdışı yükseköğretim kurumuyla öğrenci ve 
personel hareketliliğini kapsayacak ikili anlaşma yapmış olmak ve bunu 
belgelendirmek (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış olması 
gerekmektedir.)  
NOT: Sadece iki (2) anlaşma değerlendirmeye alınacaktır.  
Üniversitemizde 2022/2023 akademik yılında aktif olması beklenen bölümlerde 
ikili anlaşma: 
Diğer bölümlerde ikili anlaşma: 

 
 
 
 
 
+ 4 puan 
 
+2 puan 

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve 
yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan 
personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu vb. belgelerin temini ile 
sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.) 

+ 2 puan 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-
2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler 
gerçekleştirmeyi planlayan personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu 
vb. belgelerin temini ile sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.) 

+2 puan 

Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirmeyi planlamak. (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış 
olması gerekmektedir) 

+2 puan 

Engelli personele +2 puan 
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele +2 puan 
Eğitim Durumu: 
Önlisans derecesine sahip olmak: 
Lisans derecesine sahip olmak: 
Yüksek Lisans derecesine sahip olmak: 

 
+ 2 puan 
+ 4 puan 
+ 6 puan 

Unvan Puanlaması: 
Memur ve diğer unvanlar 
Fakülte Sekreteri/Yüksekokul Sekreteri/Şube Müdürü 
Genel Sekreter Yrd./Daire Başkanı 
Genel Sekreter 

 
+ 2 puan 
+ 4 puan 
+ 6 puan 
+ 8 puan 

Hizmet Yılı (Hakkari Üniversitesi) 
0-2 yıl: 
3-5 yıl: 
6-10 yıl: 
11 ve üstü yıl: 

 
+ 2 puan 
+ 4 puan 
+ 6 puan 
+ 8 puan 



 
KONTENJAN TABLOSU: 

Ders Verme 
Hareketliliği 
(Prof./Doç./Dr. Öğr. 
Üyesi/Öğr. Gör.) 

Eğitim Alma Hareketliliği-İdari 
Personel 

Eğitim Alma Hareketliliği-
Akademik Personel (Arş. Gör./ 
Öğr. Gör. (Dersi Yükü 
Olmayan-Uygulamalı Birimler)) 

6 (Asil) 4 (Asil) 2 (Asil) 
6 (Yedek) 4 (Yedek) 2 (Yedek) 

 
Değerlendirme, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması ile yapılacaktır. Sıralama en 
yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek adaylar belirlenerek yapılacaktır. 
Puan eşitliği durumunda sırasıyla uygulanacak ölçütler; 
1- Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmamış personel 
2- Dil Puanı fazla olan personel 
3- Hizmet yılı fazla olan personel (Hakkari Üniversitesi) 
 
NOT: Asil adayların en geç 01 Mart 2023 tarihine kadar davet mektubu alıp gerekli tüm evrakları 
Erasmus+ Koordinatörlüğüne sunması gerekmektedir. Bu tarihe kadar söz konusu süreçleri tamlamayan 
adayların hakkı yedek adaylara geçecektir. Asil ve yedek adayların hareketliliği tamamlayacağı en son 
tarih 31 Ekim 2023’tür. 


