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Erasmus+ KA131 2021-2022 Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 

 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12.10.2022 00.00 

Başvuru Bitiş Tarihi: 26.10.2022 23:59 

Başvuru Adresi: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr (Başvuru linki Üniversitemiz anasayfası 

(http://kilis.edu.tr/ ) ve http://erasmus.kilis.edu.tr/ adreslerinde de paylaşılacaktır.)  

 

(Proje No: 2021-1-TR01-KA131-HED-000012503 - 2022-1-TR01-KA131-HED-000053166) 

 

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Üniversitemizde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir 

bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda 

gerçekleştirmesinden ibarettir. 

 

Hareketlilik faaliyetine katılacak öğrencilerin Üniversitemizde bir diploma programına kayıtlı, aktif 

öğrenci olması gerekmektedir. Öğrenciler, diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında 

yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç 

dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programa gönderilebilir. 

Takip edilen programda başarılı olunan derslere/kredilere Üniversitemizce tam akademik tanınma 

sağlanır. Başarısız olunun krediler Üniversitemizde tekrar edilir.  

 

 

Hibesiz Yararlanma  

 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer 

başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hibe 

ödemesi yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe 

değildir. 

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine Başvuru Yapmak için Asgari Şartlar 

1. Öğrencinin Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin ön lisans/lisans/yüksek 

lisans/doktora programına kayıtlı (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) tam zamanlı öğrenci olması,  

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,  

      b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön 

lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması;  

      c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 

olması,  

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü 

olması ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
http://kilis.edu.tr/
http://erasmus.kilis.edu.tr/
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bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması 

düzenlenebilir.  

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 

ayı geçemez. 

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak fakülte 

kontenjanları dâhilinde en yüksek puandan başlamak suretiyle asıl ve yeterli sayıda yedek aday 

öğrenci belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı 

dâhilinde seçilir. KA131 2021-2022 sözleşme dönemi öğrenci öğrenim hareketliliği başvurularını 

değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir: 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Kriteri 
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Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî süreler: 

·        Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

·        Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. 

·        Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, 

asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay 

ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Türkiye Ulusal Ajansı ile iletişime geçilecektir. 

·        Mücbir sebepler dışında asgari süre (2 tam ay) tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi 

halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve tahsis edilen hibe geri alınır. 

Tahmini Toplam Kontenjan sayısı: 30 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ TAHMİNİ KONTENJAN SAYISI 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 

Fen Edebiyat Fakültesi 4 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 

İlahiyat Fakültesi 2 

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 6 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 4 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 3 

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 

Ziraat Fakültesi 1 

Seçim, her fakülte için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre 

yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin sıralamaları 

gözetilerek yapılır. Fakülteler için belirlenen hibe kontenjanı dâhilinde başvuru olmaması veya hibe 

tahsis edilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda dağıtılamayan hibe miktarı, başka fakültelere yine 

adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacaktır.  
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Hibeler 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 

gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere 

gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Öğrenim 

Hareketliliği 

için Aylık Hibe 

Tutarları 

(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 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır. 

Özel İhtiyaç Desteği 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği  

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz 

konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı 

olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.  

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.) Kredi 

ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve 

burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. Yukarıdaki 

kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe 

Desteği sağlanabilecektir. 

 



 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 

 

5 
 

Hareketlilik türü  İlave Hibe Desteği Miktarı 

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

Başvuru Aşamasında İstenen Belgeler 

1. Online başvuru, Cumhurbaşkanlığı  Kariyer Kapısı portalı üzerinden e-devlet sistemine giriş 

yapılarak gerçekleştirilir. Sistem (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) tarafından talep edilen 

belgelerin portala eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.  

2. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalına bilgilerini eksiksiz kaydeden öğrencilerin başvuru 

yaptıklarına dair “Başvuru Çıktısı” almaları gerekmektedir.  

ÖNEMLİ NOT: Başvurular için sistem tarafından talep edilecek tüm belge ve 

bilgiler eksiksiz olarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalına yüklenecektir. Eksik belge ve 

bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. İlanda belirtilen başvuru tarihlerinde 

başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra sistem yeni başvurulara 

kapatılacaktır. 

Yabancı Dil Sınavı 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan Erasmus+ Yabancı Dil 

Sınavı, 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 10.00’da Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 

yapılacaktır. Sınav salonları ayrıca Üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü 

(http://erasmus.kilis.edu.tr) adresinde paylaşılacaktır. 

Yabancı dil sınavı, İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dilde yapılacaktır. Arapça dilinden sınava 

girmek için İlahiyat Fakültesinde ya da Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde aktif öğrenci olmak şartı 

aranır. Arapça dilinden sınava giren öğrenciler Erasmus+ kapsamında AB ülkeleri dışındaki ülkelere 

gidebilecektir.   

Kabul edilen yabancı dil sınavları: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, 

Yabancı Dil Sınavı (YDS), YÖKDİL veya ÖSYM tarafından muadil sayılan dil sınav sonuçları kabul 

edilecektir.  

Yabancı Dil Puan Barajı: 50 

Başvuru Takvimi 

Tarih  Faaliyetler 

12 Ekim 2022 

26 Ekim 2022 

Online başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden 

yapılacaktır. (Online Başvurular, https://www.kilis.edu.tr/  ve 

http://erasmus.kilis.edu.tr/ adresinde de paylaşılacaktır.) 

28 Ekim 2022 Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 10.00’da 

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde yapılacaktır.  

02 Kasım 2022 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği nihai seçim sonuçlarının 

https://www.kilis.edu.tr/  ve http://erasmus.kilis.edu.tr/ web 

adreslerinden ilan edilmesi. 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
http://erasmus.kilis.edu.tr/
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://www.kilis.edu.tr/
http://erasmus.kilis.edu.tr/
https://www.kilis.edu.tr/
http://erasmus.kilis.edu.tr/
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03 Kasım 2022  Sınav sonuçlarına itirazların alınması. 

04 Kasım 2022 Asıl ve Yedek sıralamaya girmiş olan öğrenciler için Oryantasyon 

toplantısı Rektörlük 1. Kat Eğitim Salonunda yapılacaktır. Asıl ve 

Yedek öğrencilerin Erasmus+ bilgilendirme toplantısına katılmaları 

zorunludur. 

 

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine Dair Önemli Hususlar 

1- Başvurular 12 Ekim 2022 – 26 Ekim 2022 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr 

adresinden online olarak yapılacaktır.  

2- Başvuru esnasında talep edilen bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak tamamlayınız ve sisteme 

yükleyiniz. 

3- Bu başvuru ilanında belirtilemeyen hususlar için Erasmus El Kitabı (2021/2022) temel alınarak 

işlem yapılacaktır.  

4- Bu ilan formunda güncel gelişmelere göre ilave bilgilendirme eklenebilir. Lütfen belgeyi 

indirmeden web sayfasında inceleyiniz.  

5- Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel 

değildir. 

6- Aynı ilan döneminde staj ve öğrenim olmak üzere iki hareketlilik türüne de aynı anda başvuru 

olması durumunda öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne -10 puan azaltma uygulanır. 

7- Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve 

vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

 

 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

