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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ (2020-1-TR01-KA103-081289 Projesi) 

ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU İLANI 

 

İLAN TARİHİ    : 26 ŞUBAT 2021 

SON BAŞVURU TARİHİ   : 26 MART 2021 

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ : 2 NİSAN 2021 

BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ : 5-6 NİSAN 2021 

NİHAİ LİSTENİN İLANI (itiraz sonucu değişiklik var ise): 8 NİSAN 2021 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI : 12 MART 2021 (Online) 

 

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER  

1- Online Başvuru Formu; Erasmus öğrenim hareketliliği başvuruları online olarak 

yapılacak ve online başvuru evrakı sisteme eklenecektir. 

2- Transkript; (Onaylı güncel not döküm belgesi) 

3- İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (45/100)  başvuruda 

geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS (son 5 

yıl), ÜDS (son 5 yıl) ve YDS'den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL'den 

alınmış olan puanlar; bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

sınavlardan alınmış olan puanlar (50/100), ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel 

dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet 

sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli 

sayılmaktadır.  

 

 

https://erasmusoffice.karatay.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035
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BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 

birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: 

Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 

olması, 

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 

olması, 

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması, 

3- Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, AB komisyonunun 

ECTS rehberine göre yeterli sayı bir dönem için 30 ECTS, bir akademik yıl için 60 ECTS 

ders kredisidir.  

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği 

faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek 

lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak 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.  

5- İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle 

Kurumlararası Öğrenim Anlaşmasına sahip olması. 

6- Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru 

yapılması.   

7- Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ 

Başvuru Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmaları.  

8- Başvuru yapmak isteyen adaylar 2021-2022 Akademik yılı için hareketliliğin fiilen 

başlamasının, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki 

kararlarına bağlı olduğunu, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da 

hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için 

yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve 

karşılanmayacağını kabul etmiş sayılırlar. 
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9- Faaliyetin online tamamlanması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

belirlenecek hibe ödeme esaslarını kabul etmiş sayılırlar. 

 

 SEÇİM-DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve YERLEŞTİRME  

 

1- Öğrencilerin seçimi, başvuran öğrenciler arasından Merkez tarafından ilan edilen 

değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan 

öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir.  

2- Öğrenciler fakülte/yüksekokul/enstitü bazında sıralanır. Öğrenci seçiminde bölümler arası 

eşit dağılım olacak şekilde yerleştirme yapılır. 

3- Sonuçlar; Rektörlükçe görevlendirilmiş olan “Erasmus Seçim Komisyonu” tarafından ilgili 

kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçim sonuçları Erasmus Koordinatörlüğü 

internet adresi olan http://erasmus.karatay.edu.tr/ adresinde ve üniversite web sayfasında 

duyurulacaktır.  

4- Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus 

programından faydalanmasına engel değildir. 

5- Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar: 

Ölçüt Puan Ağırlığı 

Akademik Başarı Düzeyi* %50 (Toplam 100 puan üzerinden) 

Dil Seviyesi %50 (Toplam 100 puan üzerinden) 

Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydı 

ile) 
+10 puan 

Şehit ve Gazi Çocuklarına** (belgelendirilmesi kaydı 

ile) 
+15 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 

haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere*** 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz-her 

hareketlilik için ayrı ayrı olmak üzere) 
-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 
-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

****(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne 

azaltma uygulanır) 

-10 puan 

http://erasmus.karatay.edu.tr/
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Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 

kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 

katılmama-feragat süresi (öğrencinin Erasmus’a 

tekrar başvurması halinde uygulanır). 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan  

 

*Akademik Başarı Düzeyi; 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşümlerinde “KTO Karatay 

Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınacaktır. 

 

**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 öldürülenlerin 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 Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde 

önceliklendirilir. 

 

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı 

Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

 

****Aynı akademik yıl içerisinde iki hareketlilik (staj ve öğrenim) faaliyetine birden başvurulması 

durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılır. 

 

6- 2019-2020 Bahar Döneminde hareketlilik için giden ancak küresel salgın nedeni ile 

faaliyetini iptal ederek yurda dönen ve/veya yurda dönmüş olup online eğitim ile 

faaliyetini tamamlayan adayların faaliyetin olağandışı koşullarda gerçekleşmiş olması 

nedenleri ile 2020 proje dönemindeki başvurularında -10 puan uygulanmaz. 

İKİLİ ANLAŞMALAR & KONTENJANLAR 

Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, aşağıdaki açıklamaların 

tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi yapmadan önce, karşı kurumların 

özel koşullarını kurumların kendi Erasmus sayfalarından inceleyiniz.  

Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz 

üniversiteler ve kontenjanlarının listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

https://erasmus.karatay.edu.tr/sayfalar/ikili-anlasmalar/21 

 

https://erasmus.karatay.edu.tr/sayfalar/ikili-anlasmalar/21
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Bilgi için: erasmus.karatay.edu.tr websitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Sorularınız için: erasmus@karatay.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 

Telefon: 4441251 Dahili: 7876 arayabilirsiniz. 

Instagram: ktoerasmuskoordinatorlugu 
Twitter: Karatay_Erasmus 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü A Blok 3.Katta bulunmaktadır. 

 

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

Erasmus+ Programı 

Erasmus+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik 

etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile 

ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri 

için karşılıksız kısmi mali destek sağlamaktadır. 

 

Programın Amacı Nedir? 

Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmektir. Erasmus+ Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası iş birliğini teşvik 

ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa 

katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın 

gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

 

 Programa Dâhil Ülkeler 

Erasmus+ Programına dâhil ülkeler olan Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, AB’ye üye 

olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve AB üyesi 

olmaya aday Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.  

Erasmus+ Programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek için taraflardan 

birinin mutlaka AB’ye “tam üye” olan bir ülkenin üniversitesi olması gerekmektedir. Türkiye 

henüz üye olmadığı için ortak kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir; AEA 

ülkelerinin üniversitelerine öğrenci gönderemez. 

 

 

 

http://erasmus.karatay.edu.tr/
mailto:erasmus@karatay.edu.tr
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Kimler Yararlanamaz? 

• Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler 

• Misafir öğrenciler (yerli veya yabancı), 

• Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. Yalnızca isteğe bağlı stajlarda 

kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu 

yükseköğretim kurumunun takdirindedir 

• Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana 

daldan hareketliliğe başvurabilirler. 

  

Hibe Miktarları 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

 *Değerlendirme sonucundaki asil ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğünde saklıdır.  

*Hibe tutarlarında değişiklik yapma hakkı AB Komisyonunda saklıdır. 

 

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir. 

• Üniversitemiz, hibe vereceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis 

edilen hibe miktarına uygun olarak belirleyecektir. Ulusal Ajans tarafından üniversitelere 

ayrılan hibe miktarları henüz kesinleşmediği için bu çağrı ve sınav dönemi sonunda 

seçilecek yararlanıcılar “ADAY” olarak kabul edilecektir. Ulusal Ajans tarafından hibe 

dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra süreç kesinlik kazanacaktır.  

 

 

Ülke Grupları 

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan 

Ülkeler 

 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

 

Aylık Hibe 

Staj  

(Avro) 

 

1. ve 2. Grup 

Program 

Ülkeleri 

 

Birleşik Krallık, Danimarka, 

Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 

Almanya, Avusturya, Belçika, 

Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan.  

500 600 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Makedonya, 

Polonya, Romanya, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya, Türkiye 

300 400 
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• Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için 

Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından 

karşılanır. 

• Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden evvel, kalan %20’si ise değişimden 

döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir. 

• Hibe ödemesi hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 45 iş günü içerisinde yapılmaktadır. 

Dönüşte kalan hibe ödemesi ise öğrenci hareketliliğini tamamlayıp, belgelerini eksiksiz bir 

şekilde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim ettikten sonra 45 iş günü içerisinde 

yapılmaktadır. 

• Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer 

çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti 

yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır. 

• İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir. 

• Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ya 

da Erasmus Bölüm Koordinatörlerine ulaşılmalıdır. Erasmus Bölüm Koordinatörleri 

• http://erasmus.karatay.edu.tr/ web sitesi ziyaret edilmelidir. 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden Yararlanma Süresi 

En az 3 ay 

En fazla 12 ay 

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği 

 Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak 

durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan 

öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan 

öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve 

teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. 

 Ek Hibe 

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ 

öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel 

veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurulabilir. 

https://erasmus.karatay.edu.tr/sayfalar/bolum-koordinatorleri/22
http://erasmus.karatay.edu.tr/
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 Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir? 

Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek 

alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, 

tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi v.b. içerir. 

Nasıl Başvurulur? 

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversite 

Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne Ofisine veya Bölüm Erasmus Koordinatörüne talepler 

iletilmelidir. Başvurular Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajans’a iletilecektir. 

Detaylı bilgi ve formlar için tıklayınız. 

 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-%C3%B6zel-ihtiya%C3%A7-deste%C4%9Fi

