
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

 ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ  SEÇİM KRİTERLERİ  VE PUANLARI 

Personel seçim kriterlerinin belirlenmesi kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Yapılacak başvurular Harran  Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon 
tarafından değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça 
belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli 
belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan ve Erasmus+ Uygulama El 
Kitabı’nda belirtilen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Kriter  Açıklama  Puan 

 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL   

1 2014-2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ hibesinden  hiç 
yararlanmamış olmak . 

+20 
puan 

2  2014-2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ hibesinden  yararlandığı 
her bir hareketlilik için -10  puan eklenecektir. 

-10 

3  Erasmus + Bölüm  Koordinatörlerine +5 puan eklenecektir. +5 

4 Erasmus + Bölüm Koordinatörlerine bir önceki yıl giden ve gelen her bir  
öğrenci için + 5 puan eklenecektir. 

+5 

5 Dil puanı  (KPDS-ÜDS-YDS-YÖK DİL)  %20 

6 Eğitim alma   dil barajı 50 

7 Ders vermeden  öğretim üyeleri yararlanabilir.  

8 Eğitim Almadan Araş.Gör./Öğr.Gör./ İdari personel yararlanabilir.  

9 İdari personel  +10 

10 İdari personel  (Yüksek Lisans yapmış olma) +5 

11 İdari personel  (Doktora yapmış olma) +10 

12 Engelli  Personel(Rapor tam teşekküllü Kamu hastanelerinden alınmalı.) +10 

13  Gazi Personel veya yakını, Şehit  personel yakını . ** (Birinden yararlanabilir ) +10 puan) 

**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  gerekir. 


