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GENEL İLKELER 

 
 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Dönemi  

 
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Üniversitemizde kayıtlı örgün eğitim öğrencilerimizin 
öğreniminin bir bölümünü anlaşmamız bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda, fiziki katılım 
veya karma (fiziki+sanal) hareketlilik olarak, gerçekleştirmesinden ibarettir. 
 
Bu ilanla başvuruya açılan 2022-2023 akademik yılına ait Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 
faaliyetleri 01 Haziran 2022 – 31 Ekim 2023 dönemini kapsamaktadır. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 
en geç 01 Eylül 2023 tarihinden önce başlatılması ve her halükarda bütün hareketliliklerin en geç 31 Ekim 
2023 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Bu proje kapsamında ileride açılabilecek ek ilanlarda hareketlilik 
dönemleri farklılık arz edebilir veya Türkiye Ulusal Ajansı’nın alacağı kararlar doğrultusunda 
değiştirilebilir. 
 

 Kimler Başvurabilir? 
• Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği için Fakülte/MYO/Enstitünün ilgili bölümü/anabilim 

dalı/öğretim programı ile misafir olunan üniversitedeki ilgili bölüm/anabilim dalı/öğretim programı 
arasında imzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın olması şarttır. Mevcut ikili anlaşmalar ve 
kontenjanlar bu ilanın ekindeki tabloda listelenmiştir. Listede bölümü/anabilim dalı/öğretim programı 
yer almayan öğrenciler başvuruda bulunamaz. 
 

• Mezun olmuş öğrenciler, açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören 
öğrenciler öğrenim hareketliliği gerçekleştiremezler. 

 
• Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, 

EUS) Üniversitemize yerleştirilen ve uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, Üniversitemizin 
kayıtlı öğrencisi durumunda değiller ise başvuru yapamazlar. 

 
• Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 

 
• Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Kırıkkale Üniversitesi’nde bir ön lisans, 

lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmaları ve hareketliliğin gerçekleştirileceği 2022-
2023 akademik yılı içerisinde en az bir dönem tam zamanlı öğrenci (bir akademik yıl için 60, bir dönem 
için 30 AKTS yükümlülüğü bulunan öğrenci, istisnalar ayrıca ele alınır) durumunda olmaları 
gerekmektedir. 

 
• Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremezler. Bu 

ilanın başvuru tarihinde kayıt dondurmuş öğrenci durumunda iseler, başvuru yapabililer. 
 

• Başvuru yapabilmek için güncel genel akademik not ortalamasının (AGNO) 
Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00  
Lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas) için ise en az 2.50/4.00  
 
olması gerekmektedir. 

 
Yıllık ders programı sebebiyle henüz transkripti oluşmamış birinci sınıf öğrencilerimiz için lise 
mezuniyet notunun en az 75/100 olması, ön lisanstan geçiş yapan ve henüz lisans kademesinde 
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transkripti oluşmamış öğrencilerimiz için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması 
aranır. 
 
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk döneminde başvuran ve henüz transkripti oluşmamış 
öğrencilerimiz için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu dikkate alınır. 
 
Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz 
Üniversitemizde transkripti oluşmamış öğrencilerimiz için geldikleri kurumundan aldıkları son 
transkriptteki not ortalaması dikkate alınır. 

 
• Bir önceki dönemde kabul aldığı halde hareketliliği gerçekleştiremeyen öğrenciler, bir sonraki yıla 

devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Hareketlilik ilanları belli bir süre içerisinde 
tamamlanması gereken hareketlilikler için geçerli olduğundan, daha önceki ilanlara başvurulması ve 
elemeyi geçme “kazanılmış hak” olarak değerlendirilemez. Bu durumda olan öğrencilerimizin yeni 
başvuru yapmaları gerekir. 
 

• Şartları taşıyan tüm öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya başka ülkelerin vatandaşı 
olmalarına bakılmaksızın, başvurabilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin hareketlilikten 
faydalanmasında Erasmus+ Programı çerçevesinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 

• Şartları taşıyan her öğrencimiz aynı anda hem Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine hem 
Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilir. Bir hareketliliğe başvurmak diğerine başvurmaya engel 
değildir.  

 
 Hareketlilik Süre Sınırı 

 
• Prensip olarak, bir öğrenci Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden, her bir öğrenim kademesi 

içinde (ön lisans ve lisans: birinci kademe / yüksek lisans: ikinci kademe / doktora, tıpta ihtisas: üçüncü 
kademe) hibeli veya hibesiz toplamda 12 aya kadar faydalanabilir. İki kademenin birleşik olduğu 
programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp 
eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır. 
 
Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus öğrenci faaliyetlerinden (öğrenim hareketliliği 
ve/veya staj hareketliliği) yararlanmış olan bir öğrencinin başvuru yapmasında bir engel olmayıp yeni 
faaliyetle beraber faydalanacağı toplam süre, hibe verilmese dahi, 12 ayı (iki kademenin birleşik 
olduğu durumda 24 ayı) geçemez. Bu durumdaki öğrencilerimizin başvuruda bulunmaları ve seçilmeleri 
halinde hareketlilik sürelerini bu süre sınırına göre planlaması gerekir. 
 
Önceki bir öğrenim kademesinde Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden (staj hareketliliği ve/veya 
öğrenim hareketliliği) faydalanmış bir öğrenci, sonraki öğrenim kademesinde yine en fazla 12 ay 
Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. 
 

• Prensip olarak, öncelik daha önce Erasmus hareketliliklerinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. 
Öncelik uygulaması, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus hareketliliklerinden 
faydalanmış öğrencilerin başvurmaları halinde kendilerine eksi puan verilmesi ile sağlanır. 
 

• Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği en az 2 ay, en fazla 12 ay olması gerekmektedir (mücbir 
sebeplerden doğmuş durumlar hariç). (Mücbir sebep, öğrencinin planlanan hareketliliği yerine 
getirmesine engel olan; tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve 
dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki 
istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Her bir durum/olay ayrı değerlendirilir.) 
 
Asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi (veya karma hareketlili ise sanal faaliyeti 
tamamlaması) halinde, faaliyet geçersiz sayılır. Faaliyetin 12 aydan fazla gerçekleşmesi durumunda 
hareketlilik geçerli sayılmaz. 
 
Hareketlilik süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi beklenir. Dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi 
tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. (İstisnai olarak; Üniversitemiz ve misafir eden yükseköğretim 



3 
 

kurumlarının uygun görmesi halinde ve 31 Ekim 2023 tarihinden önce sona ermek kaydı ile, bahar 
dönemi öğrenim hareketliliğini müteakip güz döneminde de hareketlilik yapılabilir, böylesi bir 
durumda bahar ve güz dönemleri arasındaki boşluklara hibe ödenmez.) 

• Karma Hareketlilik: Fiziksel katılım (ev sahibi kuruma giderek bizzat öğrenim faaliyetlerine dahil 
olma) ile birlikte sanal öğrenme faaliyetlerinin de öğrenim planının bir bileşeni olarak yer aldığı 
hareketliliktir. Fiziksel faaliyetin süresine göre ikiye ayrılır: 
 
a) Uzun Karma Hareketlilik: Yurt dışında asgari 2 ay gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin öncesi 

veya sonrasında sanal öğrenme faaliyetleri ile tamamlandığı karma hareketliliktir. 
b) Kısa Karma Hareketlilik: Yurt dışında asgari 5 ile azami 30 gün arasında gerçekleştirilen 

fiziksel hareketliliğin öncesi veya sonrasında sanal öğrenme faaliyetleri ile tamamlandığı karma 
hareketliliktir. 

 
• Kısa Dönem Öğrenci Hareketliliği: Öncelikli olarak, uzun dönem fiziksel hareketliliğe 

katılamayacak öğrencilere yöneliktir. Karma Yoğun Program (BIP) kapsamında veya alternatif kısa 
bir program içerisinde yer alabilir. 
 
Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel katılım süresi asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun 
dönem fiziksel katılım süresi ise asgari 2 ile azami 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği, 
karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. 
 

 Ders/Çalışma Yükü 
 
Öğrencinin yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir. Hareketlilikten faydalanacak 
öğrencilerin, prensip olarak, diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları (ders, araştırma, laboratuar 
çalışması, pratik uygulama, tez vs.) yurt dışında yapmak üzere, ev sahibi yüksek öğretim kurumunda bir tam 
akademik yıl için 60 ECTS, bir dönem için 30 ECTS veya üç dönemlik akademik yıl uygulanıyor ise bir 
trimester için 20 ECTS toplam krediye denk gelen bir öğrenim programını takip etmek üzere gönderilmeleri 
veya karma hareketlilik gerçekleştirmeleri gerekir. İstisnai durumlar ayrıca ele alınır.. 

 
Hareketlilikten faydalanan öğrenciler için, takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik 
tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ise hareketlilik başlamadan önce belirlenmiş şekilde 
Üniversitemizde karşılık gösterilen ders/yükümlülük olarak tekrar edilir. 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SEÇİM SÜRECİ 
 

 Değerlendirme Nasıl Yapılacak? 
 
Nihai değerlendirmede puanlama usulü geçerli olacaktır. Puanlamada; transkriptte yer alan Genel 
Akademik Not Ortalamasının yüzlük karşılığının %50’si, yapılacak yabacı dil sınavından alınacak 
Yabancı Dil Puanının %50’si ve varsa ek değerlendirme kriterleri dikkate alınır. Transkript notlarının 
4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, YÖK tarafından uygulanan dönüştürme tablosuna göre 
yapılacaktır. Bu değerlendirme ile her öğrenci için bir Erasmus+ Puanı oluşacaktır.  
 
Nihai değerlendirme neticesinde oluşacak listesinde her öğrenci kendi bölümünden (gerekli hallerde 
fakültesinden veya enstitüsünden) başvuranlara göre puan sıralamasına tabi tutulur. Sıralamada Erasmus+ 
Puanı esas alınacak olup aynı bölümde eşit puanda bulunan adaylar olması ve kontenjanın yeterli olmaması 
durumunda, üst sınıfta bulunana öncelik verilir. 
 

 Yabancı Dil Sınavı 
 
Başvuru süresi bittikten sonra, ön değerlendirme neticesinde belgelerinde bir eksiklik veya şartları 
sağlamada sorunu olmayan öğrenciler liste halinde yayınlanacak ve başvuru formlarında seçtikleri yabancı 
dilden (İngilizce, Fransızca veya Almanca) sınava gireceklerdir. Sınav, Üniversitemiz Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Başvurusu uygun bulunan bütün öğrencilerin yabancı dil sınavına 
girmesi zorunludur. 
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Yabancı Dil Sınavı iki aşamalı olup ilk aşama test, ikinci aşama konuşma sınavıdır. Yabancı dil puanın 
hesaplanmasında test sınavının ağırlığı %75, konuşma sınavının ağırlığı %25’tir. Test sınavından 100 
üzerinden asgari 50 puan alamayan öğrencilerin Yabancı Dil Puanı hesaplanmaz ve elenirler. Testten 50 ve 
üzeri puan alan öğrenciler konuşma sınavına girmek zorundadırlar. Konuşma sınavına girmeyen 
öğrenciler Erasmus+ hareketliliğinden faydalanamazlar. 
 

Yabancı dil sınavının yeri/yerleri “Ön Değerlendirme Listesi” ile birlikte 21/03/2022 (Pazartesi) tarihinde 
Dış İlişkiler Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir. 
 
Test sınavı 23/03/2022 (Çarşamba) tarihinde saat 09:30’da yapılacaktır. Testten 100 üzerinden 50 ve üzeri 
puan alan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yeri ilan edilecek ve aynı gün saat 14:00’da 
yapılacak olan konuşma sınavına çağrılacaktır. 

 
 Ek Değerlendirme Kriterleri 

 
Şehit ve Gazi Çocukları: +15 (Toplam 100 puan üzerinden) Şehit ve Gazi çocuklarına, durumlarını 
belgelemek kaydı ile, Erasmus+ Puanı hesaplanırken +15 puan ilave edilir. (Muharip gaziler ve bunların eş 
ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 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 Temmuz 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) 
 
Engelli Öğrenci: +10 (Toplam 100 puan üzerinden) Engelli öğrencilere, engellerini belgelemek kaydı ile, 
Erasmus+ Puanı hesaplanırken +10 puan ilave edilir. 
 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamındaki Öğrenciler: +10 (Toplam 100 puan üzerinden) 
İlgili kanun kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere, durumlarını 
belgelemek kaydı ile, Erasmus+ Eleme Puanı hesaplanırken +10 puan ilave edilir. 
 
Daha önce öğrenci hareketliliklerinden yararlanma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Aynı öğrenim 
kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden (hibeli veya hibesiz) faydalanmış olup 
tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir. Bu durumda olan öğrencilerin başvurması halinde daha 
önceki Erasmus+ hareketliliklerinin her biri için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) Erasmus+ Puanı 
hesaplanırken -10 puan uygulanacaktır. Aynı öğrenim kademesinde daha önce Erasmus+ öğrenci 
hareketliliklerinden bir’den fazla kez yararlanmış öğrencinin tekrar başvurması durumunda uygulanacak 
puan -10 değil, katları şeklinde olacaktır. Bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen Erasmus 
hareketlilikleri için ouan azaltımı uygulanmaz. 
 
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Daha önce 
herhangi bir Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden faydalanmayan bir öğrenci hem öğrenim hem staj 
hareketliğine aynı anda başvuru yapıyor ise; -10 puan uygulanır ve bu azaltmanın hangi hareketlilik 
başvurusuna uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Daha önce herhangi bir Erasmus+ 
hareketliliğinden faydalanmış bir öğrencinin aynı anda iki hareketliliğe başvurması durumunda ise, 
daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise            
“-20” puan azaltma uygulanır. 
 
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Başvuruda bulunan 
öğrencinin kendi vatandaşlığı bulunan bir ülkedeki anlaşmalı kurumu tercih etmesi halinde (yabancı uyruklu 
veya çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerimiz için geçerlidir), Erasmus+ Puanı hesaplanırken -10 puan 
uygulanır. 
 
Daha önceki bir hareketlilik döneminde seçildiği halde hareketliliği gerçekleştirmeme: -10  (Toplam 
100 puan üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak elemeyi geçmiş olan,           
-mücbir sebepler hariç- tanınmış süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmayan ve hareketliliği 
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gerçekleştirmeyen öğrencilerin başvurusunda Erasmus+ Puanı hesaplanırken gerçekleştirmediği her bir 
faaliyet için -10 puan uygulanır. 
 
Daha önceki bir hareketlilik döneminde seçildiği halde toplantılara katılmama: -5  (Toplam 100 puan 
üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak elemeyi geçmiş olan ve 
Üniversitemizce düzenlenen ilgili oryantasyon toplantılarına/eğitimlere mazeretsiz olarak katılmayan 
öğrencilerin tekrar başvurması halinde Erasmus+ Puanı hesaplanırken -5 puan uygulanır. 
 
Daha önceki bir hareketlilik döneminde dil sınavına mazeretsiz girmeme: -5  (Toplam 100 puan 
üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak dil sınavına girecekler listesinde adı 
yer alan ama dil sınavının test veya konuşma aşamasına mazeretsiz girmeyen Üniversitemizce düzenlenen 
ilgili oryantasyon toplantılarına/eğitimlere mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilerin tekrar başvurması 
halinde Erasmus+ Puanı hesaplanırken -5 puan uygulanır. 
 

SONUÇ İLANI 
 

 Sonuç Listesi 
 
Erasmus+ Puanı Listesi ile adayların seçilip seçilmedikleri (asıl, yedek, elendi), başvuru formunda 
belirttikleri en fazla 3 okul tercihine göre hangi okula başvuru yapma hakkı elde ettikleri ve yapılacak 
oryantasyon toplantısının tarihi birlikte ilan edilecektir. Sonuçlar 29/03/2020 (Salı) tarihinde Dış İlişkiler 
Başkanlığı web sitesinde ilan edilecek ve ayrıca fakültelere/enstitülere yazı ile bildirilecektir. 
 
İlan edilen listede “asıl” olarak yer almak Erasmus+ hareketliliğinin kesinleştiği anlamına gelmemektedir. 
Bölüm Erasmus+ koordinatörü ile beraber derslerin incelenmesi neticesinde ders ve kredi uyumunda 
yaşanabilecek farklılıklar, başvuru yapılan okulun ek belgeler talep etmesi, eğitim dilinin öğrenciye uygun 
olmaması, kontenjanda değişiklik yapması, başvuru süresindeki kısıtlamalar veya başvuruyu kabul 
etmemesi, ilgili ülkenin vizesinin zamanında alınamaması vb. durumlarda hareketlilik gerçekleşmeyebilir. 
 
Gerekli ve uygun koşullarda (asıl öğrencilerin feragat etmesi, kontenjanların açık kalması vb.) yedek 
öğrencilerin durumu ayrıca değerlendirilecek olup hareketlilikten faydalanma olasılıkları her zaman 
mevcuttur. 
 

 İtiraz 
 
İlan edilecek sonuç listesinde itiraz süresi tanınacaktır. Listede yer alan öğrenciler, değerlendirme 
puanlarına ve sonuçlarına itiraz için belirtilen süre içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir. 
 

 Feragat 
 
Seçildiği halde Erasmus+ öğrenim hareketliliğine katılmaktan vazgeçebilecek öğrenciler için feragat 
bildirim süresi belirlenecek ve sonuç listesinde feragat için tanınan süre de duyurulacaktır. 
    

ERASMUS+ ÖĞRECİLERİNE VERİLECEK HİBE MİKTARI 
 

 Hibe Verilememesi Durumu 
 
Değerlendirme sonucunda seçilmiş olmak Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden hibeli veya tüm falliyet 
süresince hibeli faydalanılacağının  kesinleştiği anlamına gelmez. Seçilen öğrenciler aday konumunda 
olup ancak Türkiye Ulusal Ajansı’nın tahsis ettiği bütçenin öğrencilerin başarı sırasına göre yapılacak 
adaletli dağılımı neticesinde hibe alıp almayacakları netleşmiş olacaktır.  
 
Üniversitemize tahsis edilen hareketlilik bütçesinin seçilmiş öğrenci sayısına yeterli olmaması halinde, hibe 
verilemeyecek öğrenciler hareketlilik hakkını kaybetmez ve hibesiz olarak Erasmus+ öğrenim 
hareketliliğini gerçekleştirebilirler.  
 
Hibe alabilecek durumda olan öğrencilerden isteyenler maddi destekten feragat edip hibesiz olarak 
Erasmus+ Programından faydalanabilirler.  
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  Ülke Bazlı Hibe 
 

Öğrenciler için ödenecek aylık hibe tutarları Erasmus+ Programı kapsamında yer alan ülkelerin yaşam 
standartlarına göre oluşturulan ülke kategorilerine göre Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tespit edilmiş olup 
öğrenci gideceği ülkenin bulunduğu kategoriye göre hibe alacaktır. Hibe miktarı bir ek destek niteliğinde 
olup öğrencinin gideceği ülkedeki tüm ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamamaktadır.  
 

Ülke 
Grupları Öğrencinin Misafir Olacağı Ülke 

Aylık Hibe 
Miktarı (Avro) 

1. ve 2. Grup 
Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, 
İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 
Portekiz, Yunanistan 

600 

3. Grup 
Ülkeler 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey 
Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 

 
 

 Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora 
Hareketliliği) 

 
Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi veya Ortak Ülke) 

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15’inci gününden 
30’uncu gününe kadar  

Günlük 50 Avro 

 
 

 İlave Hibe Desteği 
 
Öğrenim hareketliliği için elemeyi geçerek seçilen, gerekli süreçleri tamamlayarak vizesini alan ve 
çeşitli açılardan dezavantajlı gruopta kabul edilen öğrencilere belirtilen aylık hibe miktarlarına ek 
olarak “İlave Hibe Desteği” sağlanabilecektir. Söz konusu ilave hibenin verilebilmesi için, öğrencini 
aşağıdaki kategorilerde yer alıyor olması gerekir: 
 
1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 
sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)  
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrencilere  
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar  
4) Şehit/Gazi çocukları  
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar [Öğrencinin kendisine, anne-babasına veya 
vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus 
başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir]  
 
Bu öğrencilerimiz gerekli belgeyi; hareketliliğe seçilmeleri ve sözleşme imzalama aşamasına gelmeleri 
durumunda sunacaklardır. 
 

Hareketlilik Türü İlave Hibe Desteği Miktarı 
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 Avro 
5-14 gün arası kısa dönem öğrenci hareketliliği Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 Avro 
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15-30 gün arası kısa dönem öğrenci hareketliliği Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 Avro 
 

 
 Özel İhtiyaç Desteği 

 
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel 
ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya 
sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. 
Hareketliliğe hak kazanan özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimize mevcut hibe desteğine ilaveten ek maddi 
destek verilebilmesi için Üniversitemiz Türkiye Ulusal Ajansı’ndan ilave hibe talebinde bulunacaktır. 
 

 Seyahat Desteği 
 
 Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenciler aşağıdaki miktarda seyahat desteği alırlar: 
 

Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe Tutarı 
(Avro) 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 
(Avro) 

10 ila 99 KM arasında  23  
100 ila 499 KM arasında  180 210 
500 ila 1999 KM arasında  275 320 
2000 ila 2999 KM arasında  360 410 
3000 ila 3999 KM arasında  530 610 

 
Yeşil seyahat desteği ile amaçlan; çevre dostu bir anlayışla karbon salınımını ve çevresel ayak izini 
azaltmaya yönelik olarak sürdürülebilir ulaşım araçlarının (tren, otobüs, paylaşımlı araba, tekne) 
kullanımını teşvik etmektir. 
 
 

 YTB Burslusu Öğrenciler 
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kararı gereğince, Türkiye Bursu (YTB Bursu) alan 
yabancı uyruklu öğrencilerimizin Erasmus+ hareketliliklerinden (öğrenim ve staj) faydalanmaları 
durumunda YTB Bursları kesilmektedir. Başvurmak isteyen öğrencilerimizin bu durumu göz önünde 
bulundurmaları gerekir. 
 

 Hibe Ödemesinin Kuralları 
 
Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki seferde yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden 
önce, sözleşmesini imzaladıktan sonra, öngörülen öğrenim süresine göre hesap edilen toplam hibenin ilk 
ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin %80’i) yapılır. İkinci ödeme ise 
hareketliliğin tamamlanmasının ardından, “Katılım Belgesi”nde yer alan öğrenim gerçekleşme süresi (her 
bir öğrencinin bireysel olarak öğrenime/oryantasyona dahil olduğu gün ile son öğrenim sorumluluğunu 
(sınav, sunum, ödev, tez teslim vb.) yerine getirdiği gün arasındaki süre) ile transkript, gerektirdiği takdirde 
pasaport vb. destekleyici belgeler ve aşağıda bahsedilen uzun süreli ayrılma durumu dikkate alınarak 
hesaplanan hak edilen hibe miktarına göre yapılır. 
 
Öğrencinin, resmi tatil günleri hariç, normal şartlarda öğreniminin devam etmesi gereken tarihlerde misafir 
olduğu kurumdan (şehirden/ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği ve belgelendiği durumlarda; öğrencinin 
aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dahil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan 
ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. 
  
Hareketliliğin tamamlanmasının ardından gerekli belgeleri teslim etmemesi halinde öğrencinin Erasmus+ 
hareketliliği geçersiz sayılır ve öğrenci ödenmiş tüm hibeleri iade etmek zorundadır. 
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• Hibe Kesintisi 
  

Aşağıda belirtilen durumlarda, hareketliliği tamalamış öğrencinin nihai hibesinin hesaplanmasının ardından 
kesinti yapılır: 
 
1) Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde %5’ten az olmamak üzere başarısızlık 
ile orantılı kesinti yapılır, kuralı gereğince: 
 
Öğrencinin hareketlilik sonrası belgelerle tespit edilen “nihai hibe miktarını” temel alarak; 
 
Aldığı kredinin %20’sine kadar başarısız olanlara: %5 
Aldığı kredinin %21 - %40 arasında başarısız olanlara: %10 
Aldığı kredinin %41 - %60 arasında başarısız olanlara: %15 
Aldığı kredinin %61 - %80 arasında başarısız olanlara: %20 
Aldığı kredinin %81 - %100 arasında başarısız olanlara: %25 
 
oranında kesinti uygulanır. 
 
2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan 
öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. 
 

BAŞVURU 

 Başvuru Tarihi 
 
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları Birimimiz tarafından 28/02/2022 (Pazartesi) - 
18/03/2022 (Cuma) tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru belgeleri şahsen teslim edilmelidir. Belgelerin 
teslimi esnasında forms.gle/xS7bKCgGaiKregkS6 adresinde yayınlanmış olan Online Veri Formu’nun 
doldurulmuş olması zorunludur. 
 

 Belgeler 
 

       1.Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu 
Dış İlişkiler Başkanlığı web sayfasında yer almaktadır. 
(https://abofisi.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=Erasmusplusbelgeler)    
Form bilgisayarda ve eksiksiz doldurulmalı, fotoğraf yapıştırılmalı ve mavi tükenmez/pilot kalem ile 
imzalanmalıdır. Elle doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir. 

        
2.Güncel Transkript Belgesi 
İlgili Fakültelerden/Enstitü’lerden veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan onaylı (imzalı ve mühürlü) 
güncel transkript belgesi teslim edilmelidir. 
 
3. Güncel Öğrenci Belgesi 
İlgili Fakültelerden/Enstitü’lerden veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan onaylı (imzalı ve mühürlü) 
güncel öğrenci belgesi teslim edilmelidir.  
 
 
4. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya İkamet İzni Kartı Fotokopisi 
Öğrenci kimliği, ehliyet vs. kabul edilmeyecektir. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz İkamet İzni Kartı 
fotokopisi getireceklerdir. 

  
 5. Pasaport Fotokopisi 
 Yabancı uyruklu öğrencilerimiz getireceklerdir. 
  
 6. Ek Değerlendirme Kriteri Belgesi 
 Ek Değerlendirme Kriteri başlığında bahsi geçen koşullara uyan öğrenciler getireceklerdir. 
 
 

https://forms.gle/xS7bKCgGaiKregkS6
https://abofisi.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=Erasmusplusbelgeler
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BAŞVURU ve SEÇİM TAKVİMİ 
 

28/02/2022 (Pazartesi) - 18/03/2022 (Cuma) - Başvuru 
 
21/03/2022 (Pazartesi) - Ön Değerlendirme Listesi İlanı (abofisi.kku.edu.tr) 
 
23/03/2022 (Çarşamba), Saat 09:30 - Yabancı Dil Test Sınavı 
 
23/03/2022 (Çarşamba), Saat 14:00 - Yabancı Dil Konuşma Sınavı 
 
29/03/2022 (Salı) - Sonuç İlanı (abofisi.kku.edu.tr) 

       

http://abofisi.kku.edu.tr/
http://abofisi.kku.edu.tr/
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İKİLİ ANLAŞMALAR VE KONTENJANLAR 
 
NOT:  
1- Üniversiteler Erasmus+ öğrencilerine verecekleri derslerin dili konusunda ve kabul edecekleri öğrenci kontenjanında değişiklik yapabilirler.  
2- Erasmus+ kapsamındaki üniversiteler İngilizce eğitim vermek mecburiyetinde olmayıp kendi dillerinde eğitim verebilirler. Genel itibariyle Almanya, 
İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz’deki üniversiteler Erasmus+ öğrencilerine kendi dillerinde eğitim vermektedirler. Öğrencilerin okul tercihlerinde bu 
hususu göz önüne almalarını, tercih etmek istedikleri okulların web sitelerini incelemeleri tavsiye edilir. 
3- Öğrencilerin, hangi üniversitenin Erasmus öğrencilerine yönelik sunduğu derslerin kendilerine daha uygun olduğunu tercih sıralaması yapmadan önce 
araştırmaları tavsiye edilir. 
4- Listede belirtilen kontenjanlara göre seçilen öğrencilerin hibe alp almayacağı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe 
miktarının adil dağılımına göre belirlenecektir. 
5- (*) İşaretli üniversite ile anlaşma yenileme süreci devam etmekte olup yenilenmediği takdirde geçerli olmayacaktır. 
 

Akademik Birim Bölüm Ülke Üniversite Lisans Y. 
Lisans 

Doktora 

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Romanya Titu Maiorescu University 3     

Eğitim Fakülesi 

İlköğretim İspanya University of Sevilla 2     

Eğitim Bilimleri 

İtalya University of Foggia 4     
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda 3     
İspanya University of Sevilla 2     
Polonya Higher Vocational School in Wloclawek 3     

Türkçe Öğretmenliği Makedonya International Balkan University 2     
Rehberlik ve Psk. Danışmanlık Makedonya International Balkan University 2     

Fen Edebiyat Fakültesi 

İngilizce Müt. Tercümanlık 
(Bölüm kararı ile kontenjan 5 kişi 
olarak belirlenmiştir.) 

Polonya University of WSB in Poznan 3     
Romanya Ovidius University of Constanta 2     
Polonya Pedagogical University of Krakow 1     
Polonya Higher Vocational School in Wloclawek 6     
Polonya University of Silesia 2     

Fransızca Müt. Tercümanlık 

Romanya Ovidius University of Constanta 2     
Fransa University of Rouen* 2     
Romanya University Dunarea de Jos of Galati 2     
Polonya University of Silesia 4     
Romanya West University of Timisoara 2     
Fransa University of Lorraine 2     
Polonya University of Lodz* 2     

Türk Dili ve Edebiyatı Yunanistan National and Kapodistrian University of Athens 2     
Felsefe Polonya Nicolaus Copernicus University in Torun* 2     
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Polonya University of Silesia 2     

Sosyoloji 

Polonya Nicolaus Copernicus University in Torun* 2     
Polonya University of Silesia 6     
İtalya University of Foggia 4     
Letonya Latvia University of Agriculture 3     
Portekiz University of Minho 2     

Psikoloji 
Makedonya International Balkan University 2     
Polonya University of WSB in Poznan 3     

Fizik Polonya University of Silesia 2     

Matematik 
Romanya Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 2     
Romanya Babeş Bolyai University Cluj Napoca 2     
Portekiz University of Minho 2     

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Müzik Polonya University of Silesia 2     
Resim Polonya University of Silesia 2     
Grafik Makedonya International Balkan University 2     

İç Mimarlık 
İspanya Escuela de arte y superior de diseno Pablo Picasso 2     
Portekiz Polytechnic of Viseu 2     

Hukuk Fakültesi Hukuk 

Litvanya Kazimeras Simonavicius University* 2     
İtalya University of Pisa 4     
Polonya University of Silesia 2     
Romanya Ovidius University of Constanta 2     

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Maliye 
İtalya University of Sannio* 4     
Polonya University of Szczecin 2     

İşletme 

Litvanya Klaipeda University* 2     
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda 3     
Polonya University of Silesia 4     
Polonya State Higher Vocational School in Suwalki 2     
İtalya University of Foggia 4     
Yunanistan Techn. Educational Institute of Western Macedonia 2     
Makedonya International Balkan University 2     
Hırvatistan Polytechnic in Pozega 2     
Polonya Higher Vocational School in Wloclawek 4     
Polonya University of Szczecin 3     
Polonya University of WSB in Poznan 3     
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İktisat 

Litvanya Mykolas Romeris University 1     
Polonya University of Szczecin 3     
Litvanya Klaipeda University* 2     
Polonya University of WSB in Poznan 3     

Ekonometri Yunanistan Techn. Educational Institute of Western Macedonia 2     

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Polonya University of Warminsko   Mazurski W Olsztynie 8     
Polonya Radom Academy of Economics* 2     
Makedonya International Balkan University 2     
Litvanya Mykolas Romeris University 1     

Uluslararası İlişkiler 
Polonya University of Warminsko   Mazurski W Olsztynie 8     
Polonya Radom Academy of Economics* 2     
Makedonya International Balkan University 2     

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

İspanya University of Sevilla 2     
Portekiz Coimbra Institute of Engineering  4     
Polonya Higher Vocational School in Wloclawek 4     
Makedonya International Balkan University 2     
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda 3     
Polonya University of Lublin Technology* 4     
Almanya Hochschule Für Angewandte Wissenschaften W. S. 2     
Polonya University of WSB in Poznan 3     
Bulgaristan Technical University of Varna 2     

Elektrik Elkt. Mühendisliği 

Polonya University of Lublin Technology* 3     
Çek Cum. VSB Technical University of Ostrava* 5     
Portekiz Coimbra Institute of Engineering  4     
Bulgaristan Technical University of Varna 2     

Endüstri Mühendisliği 

Çek Cum. VSB Technical University of Ostrava* 2     
Makedonya International Balkan University 2     
Portekiz Coimbra Institute of Engineering  4     
Bulgaristan Technical University of Varna 2     

İnşaat Mühendisliği 

Slovakya Slovak University of Technology 2     
Makedonya International Balkan University 2     
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda 3     
Portekiz Coimbra Institute of Engineering  4     
Polonya State Higher Vocational School in Suwalki 2     
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Makine Mühendisliği Portekiz Coimbra Institute of Engineering  4     
Metalurji Mal. Mühendisliği Polonya University of Lublin Technology* 3     
Makine/Metalurji M. 
Mühendisliği 

Çek Cum. VSB Technical University of Ostrava 2     

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik 

Portekiz Polytechnic Institute of Guarda 3     
Polonya State Higher Vocational School in Suwalki 2     

Spor Bilimleri Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor 

Portekiz Universidade De Tras Os Montes e Alto Douro 2     
İtalya University of Foggia 4     
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda 3     
Belçika Thomas More Kempen University* 2     
Almanya TU Dortmund University 2     

Antrenörlük İtalya University of Foggia 4     
Spor Bilimleri Romanya Ovidius University of Constanta 2     

Tıp Fakültesi Tıp  
İtalya University of Campania Luigi Vanvitelli  8     
Romanya Titu Maiorescu University 3     
İtalya University of Foggia 4     

Veteriner Fakültesi Veteriner 

Letonya Latvia University of Agriculture 3     
Polonya University of Life Sciences in Lublin 5     
Macaristan University of Szeged 2     
Polonya Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences 
3     

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bilgisayar Mühendisliği 
Portekiz Coimbra Institute of Engineering    8   
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda   1   
Polonya University of Lublin Technology*   2   

Elekrtik Elkt. Mühendisliği Portekiz Coimbra Institute of Engineering    8   

İnşaat Mühendisliği 
Portekiz Polytechnic Institute of Guarda   1   
Portekiz Coimbra Institute of Engineering    8   

Makine Mühendisliği Portekiz Coimbra Institute of Engineering    8   

Matematik 
Portekiz University of Minho   1   
İspanya University of Jaen     2 

Fizik İtalya University of Padova   1 1 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Portekiz Polytechnic Institute of Guarda   1   
Felsefe Polonya Nicolaus Copernicus University in Torun*   1   
Sosyoloji Polonya Nicolaus Copernicus University in Torun*   1   
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Portekiz University of Minho   1   
Türk Dili ve Edebiyatı Yunanistan National and Kapodistrian University of Athens   1   
İşletme Portekiz Polytechnic Institute of Guarda   1   

   
Toplam 304 44 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 Hareketlilik Süre Sınırı
	 Prensip olarak, bir öğrenci Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden, her bir öğrenim kademesi içinde (ön lisans ve lisans: birinci kademe / yüksek lisans: ikinci kademe / doktora, tıpta ihtisas: üçüncü kademe) hibeli veya hibesiz toplamda 12 ay...
	Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus öğrenci faaliyetlerinden (öğrenim hareketliliği ve/veya staj hareketliliği) yararlanmış olan bir öğrencinin başvuru yapmasında bir engel olmayıp yeni faaliyetle beraber faydalanacağı toplam süre, hibe...
	Önceki bir öğrenim kademesinde Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden (staj hareketliliği ve/veya öğrenim hareketliliği) faydalanmış bir öğrenci, sonraki öğrenim kademesinde yine en fazla 12 ay Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir.
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