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2022 SÖZLEŞME DÖNEMİ KA131 PROJESİ KAPSAMINDA 

2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU İLANI 

 

Lütfen başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz. 

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden 2022-2023 Akademik yılı Güz döneminde 

yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Erasmus Yükseköğretim Beyannamesi ve 

Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, 

yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü, kurumlararası anlaşma ile 

ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Erasmus+ 

Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ve üniversitemiz Eramsus Koordinatörlüğü 

internet sitelerinden bilgilere ulaşabilirler. 

Erasmus Faaliyetlerinden daha önce yararlanmış olan öğrenciler toplamda 12 ayı geçmemek 

şartıyla yeni dönemde başvuru yapabilirler. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik süresince 

Ulusal Ajans tarafından verilen bütçeden aylık Erasmus bireysel destek hibesi almaya hak kazanabilir 

ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez (İkinci öğretim öğrencilerimiz harçlarını Kastamonu 

Üniversitesi’ne yatırmakla yükümlüdür). 

Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. 

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı tam 

zamanlı öğrenciler katılabilir. Uzaktan eğitim programlarda öğrenim gören öğrenciler ile mezun 

öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları 

derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS - ECTS) sayesinde, öğrencinin bağlı 

olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği 

çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik 

yılda bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi 

beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız 

olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir. 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. 

Hareketlilik faaliyeti yalnızca ilan sırasında mevcutta anlaşması bulunan okullar/bölümler 

arasında yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin, başvuru yaparken bölümlerinin anlaşmasının 

olup olmadığını (ve anlaşmanın lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinden hangisini kapsadığını) 

Koordinatörlüğümüzün internet sitesindeki ikili anlaşmalar listesinden kontrol etmeleri 

gerekmektedir. Bölüm kontenjanları, mevcut ikili anlaşmalardaki sayılarla sınırlıdır. Bir bölümde 

kontenjanları doldurulacak yeterlilikte öğrenci bulunmadığı takdirde, bu kontenjanlar gerekli 

yeterliği sağlayan öğrencilerin bulunduğu bölümlere kaydırılabilir. Halen geçerli olan ikili 

anlaşmalarımız kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi için başvuru yapabilecek 

bölümleri ve mevcut kontenjanları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, ikili anlaşmalar 

listesini inceleyebilirler: https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ikili-anlasmalar 

Bu ilan kapsamında, öğrenim hareketliliği için başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ilan 

metninin sonundaki başvuru linkine tıklayarak sayfadaki online başvuru formunu doldurmaları ve 

formun çıktısını imzalayıp taratarak onaylı transkriptleri ile birlikte sisteme geri yüklemeleri 

gerekmektedir. Öğrencilerin ayrıca ofise gelip belge teslim etmesine gerek yoktur. 

Başvuru sistemi ile ilgili lütfen Online Başvuru Kılavuzunu okuyunuz. Teknik süreçler 

tamamlandıktan sonra, başvuru sistemi, 25.02.2022 tarihinde aktif hale gelecek 12.03.2022 tarihi 

saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ikili-anlasmalar
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Başvurusu sistem üzerinden onaylanan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri 

zorunludur. Yabancı dil yazılı sınavı İngilizce dilinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yazılı (çoktan seçmeli formatta) ve sözlü olarak yüz yüze yapılacaktır. Yabancı dil sınavı ile ilgili 

bilgiler ve sınav tarihi ayrıntılı olarak https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.  

Başvuruları başarılı sonuçlanarak hareketlilik için hak kazanan öğrenciler, bölüm/fakülte 

koordinatörlerinin, akademik danışmanlarının ve Erasmus Koordinatörlüğünün rehberliğinde 

gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde 

Koordinatörlük yardımcı olacaktır. Değişimlerin, gidilecek üniversitenin programlarına ve tarihlerine 

uygun olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

2022 yılı sözleşme döneminde öğrenciler için belirlenen aylık Erasmus destek ödenekleri 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını 

karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Hibe 

Öğrenim (Avro) 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan 

600 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey 

Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 

 

Önemli Not: 

Türkiye Ulusal Ajansı ile Kastamonu Üniversitesi arasında 2022 proje sözleşmesi imzalama 

süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Türkiye 

Ulusal Ajansı ve kurumumuz sorumlu tutulamaz. Proje sözleşmesi imzalanana kadar seçilen 

öğrenciler ‘hibelendirilmeye aday öğrenci’ olarak seçilmektedir. 

 

Hibeler ile ilgili temel hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk hibe ödemesi, %70 olarak verilir. Öğrencinin hibeyi 

alabilesi için mutlaka Erasmus Koordinatörlüğüne gerekli belgeleri teslim etmiş ve hibe 

sözleşmesini imzalamış olması gerekmektedir. Hibe, vize alındıktan ve sözleşme imzalandıktan 

sonra ödenir. İkinci ödeme (%30), hareketlilik sonunda öğrencinin Öğrenci Final Raporu, 

Transkript ve Katılım Belgesi (Certificate of Attendance) belgelerini teslim etmesi sonrası, Katılım 

Belgesinde belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek 

yapılır. Faaliyetin geçerli olması için zorunlu olan asgari faaliyet süresi 2 aydır. 

 Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe 

alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe 

verilecektir. 

 COVID-19 küresel salgının seyrine göre hareketliliğin çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi 

tamamlanması AB Komisyonu tarafından uygun kabul edilmiştir. Bu ihtimallere ilişkin 

hibelendirme şu şekilde olacaktır: a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak 

tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için 

olağan bireysel destek hibesi verilir. b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: 

bireysel destek hibesi verilmez. c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi 

tamamlanabilir. d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi 

verilir. e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir (Salgın 

uygulamaları için Türkiye Ulusal Ajansı’nın duyurusu esastır). 

https://erasmus.kastamonu.edu.tr/
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 Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, uçak bileti, vize ve sigorta işlemleri 

takibi öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Yeşil seyahat desteği 

hakkında koordinatörlüğümüze ile iletişime geçilebilir. 

 Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere belirtilen 

aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 250€ ilave hibe ödenir. 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 

sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar), 2) Kendilerine yetim aylığı 

bağlananlar, 3) Şehit/Gazi çocukları, 4) 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). Ayrıca, engelli öğrenciler için ilave destek 

ve imkanlar için koordinatörlüğümüze ile iletişime geçilebilir. 

 

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır:  

 Öğrencilerin, üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, 

lisans, yüksek lisans, doktora) tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olması gerekmektedir. 

 Başvuru şartı olarak öğrencinin genel akademik not ortalamasının önlisans/lisans öğrencileri için 

en az 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir. 

 Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS/ECTS kredi yükü bulunmalıdır. 

 Öğrenciler, mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden 

yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. 

 Daha önce aynı öğrenim kademesinde Erasmus programından faydalanmış öğrenciler hareketlilik 

süresini 12 aya tamamlamış ise başvuru yapamazlar. 

 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfı öğrencileri ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim 

hareketliliği faaliyetine başvuru yapamazlar. 

 Seçim kriterlerini sağlayan öğrenciler isterlerse maddi destekten feragat edebilirler. 

 Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir 

sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrencilere, gerçekleştirilmeyen her faaliyet 

için 10 puan azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere 

vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde 

vazgeçtiklerini dilekçe ile bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz. 

 Başvuru yapan ve hak kazanan öğrencilerin almakta oldukları yurt, burs, kredi vb. teşviklere karşı 

durumların ne olacağını araştırma sorumluğu kendilerine aittir. 

 Öğrencilerin, başvuruları sırasında ülkelerin vize süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları 

beklenmektedir. Örneğin, İtalya Türkiye konsolosluğu yabancı uyruklu öğrencilerin vize 

işlemlerini gerçekleştirememekte olup bu öğrencilerin ülkelerindeki İtalya temsilciliklerinden vize 

almaları gerekebilmektedir. Bu gibi durumların tercih aşamasında dikkate alınması önemlidir. 

 

Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı dil 

seviyesi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. 

Yabancı dil seviyesinde baraj uygulanacaktır. Yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden en az 55 

alan ilk 100 öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır (100 kişinin belirlenmesinde son sırada 

aynı notu alan birden fazla kişi varsa AGNO göz önünde bulundurulacaktır). Yabancı dil toplamda 

55 puan altı alan öğrenciler elenmiş sayılacaktır. Ancak, bu baraj Erasmus Seçim Komisyonunun 

oluru ile düşürülebilir. Mazeret sınavı yapılmayacaktır. Seçim sonuçları Erasmus Koordinatörlüğü 

internet sayfasında yayınlanacaktır. 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda, ilgili sözleşme dönemine ait Erasmus Uygulama 

El Kitabında belirtilen esaslar geçerlidir. Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından 

belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır: 
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Çizelge: Değerlendirmede kullanılacak ölçütler 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi 

(Güncel Genel Akademik Not Ortalaması)  

%50 

(Toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi 

(Yazılı sınavının %75’i, sözlü sınavın %25’i alınarak)  

%50 

(Toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına (Belgelendirmek koşuluyla)  +15 puan 

Engelli öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

(Belgelendirmek koşuluyla) 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (aynı öğrenim kademesinde hibeli veya 

hibesiz, her bir öğrenim/staj faaliyeti için)  
-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 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu 

tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (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 

 

Önemli Tarihler 

Başvuru tarihi 
Başvuru sistemi 25.02.2022 tarihinde aktif hale gelecek 12.03.2022 saat 

23:59’da kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru yapılmayacaktır. 

Yabancı dil sınavı 

Yabancı dil sınavı yazılı sınavı 14-17 Mart 2022, sözlü sınavı 21-25 

Mart 2022 haftalarında yapılacak olup sınav ile ilgili bilgiler ve sınav 

tarihi ayrıntılı olarak https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ adresinde 

duyurulacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınava kabul edilen öğrencilerin 

kendilerine ait kurumsal  (öğrencinumaranız@kastamonu.edu.tr) 

epostalarına gönderilecektir. 

Hareketliliğe hak 

kazanan öğrenciler için 

bilgilendirme toplantısı 

Toplantı tarihi ve detayları internet sitesinden bildirilecektir. Hak 

kazanan öğrencilerin toplantıya katılımları zorunludur. Katılmayan 

öğrenciler için ilerleyen başvurularda puan kesintisi yapılacaktır. 

 

Başvurular, http://applyerasmus.kastamonu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Online 

başvuru ile gerekli belgeler sisteme yüklenerek başvuru tamamlanacaktır. Sisteme gerekli belgeleri 

yüklemeyen veya başvuruda eksik/yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Öğrencilerin ayrıca ofise gelip belge teslim etmesine gerek yoktur. Başvuru sistemi ile 

ilgili lütfen Online Başvuru Kılavuzunu okuyunuz. 

 

İletişim: 

Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü 

Rektörlük Binası, Kuzeykent, 37150, Kastamonu 

E-posta: erasmus@kastamonu.edu.tr  

Tel: 0366 280 16 62/63 

https://erasmus.kastamonu.edu.tr/
mailto:öğrencinumaranız@kastamonu.edu.tr
http://applyerasmus.kastamonu.edu.tr/
mailto:erasmus@kastamonu.edu.tr

