
 

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 

 

 

2018 PROJE YILI ERASMUS+ KA 107 PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER 

ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ ve PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (Uluslararası 

Kredi Hareketliliği) ÖĞRENCİ BAŞVURU DUYURUSU 

 

Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, 2018 proje yılında Erasmus+ Program 

ve Ortak Ülkeler Arasında (KA107) Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında 

Üniversitemize tahsis edilmiş olan hibenin kullanımı için Öğrenci başvuruları 04-22 Şubat 2019 

tarihleri arasında alınacaktır. 

 

Başvuru duyuru metninde aşağıdaki konularla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.  

 

jan Sayıları Ve Başvuru Yapılabilecek Ülkeler  

 

 

 

 

● Seçim Takvimi  

 

GENEL BİLGİLER & ŞARTLAR  
1. Bilindiği üzere, ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus+ programı aracılığı 

ile Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği 

gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 2015 yılı itibari ile başlayan Erasmus+ Uluslararası 

Kredi Hareketliliği ile birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve 

yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak 

adlandırılan Avrupa dışındaki birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.  

 

2. Erasmus+ KA107, geleneksel Erasmus+ faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretim 

öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı 

sunan bir faaliyet türüdür. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci ve personeller, hareketlilik 

programında yer aldığı süre için destek hibesi ve seyahat desteği almaya hak kazanır.  

 

3. Ortak Ülkelerle Uluslararası Kredi Hareketliliği, KA107 adıyla bilinen özel Erasmus+ 

projeleri yoluyla, sadece projede tanımlı ülkelerde ve bu ülkelerde bulunan anlaşmalı 

yükseköğretim kurumlarında ve anlaşmalarla belirli öğrenim alanlarında yürütülmektedir. 

Üniversitemiz, yürütmekte olduğu KA107 - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi 

kapsamında, belirli ortak ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere göndermek üzere, belirli 

bölümlerden sınırlı sayıda öğrenci seçimi gerçekleştirecektir.  

 

4. Erasmus+ KA107 Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin Tablo 1.’de belirtilen kurumlar 

için anlaşmalı olunan bölümlerden birinde öğrenci olmaları gerekmektedir. Bu ilan için 

başvuru yaparak gitmeye hak kazanan öğrenciler 2019-2020 akademik yılı için hak 

kazanmış olacaklardır. 

 

 

 



KONTENJAN SAYILARI ve BAŞVURU YAPILABİLECEK ÜLKELER 

 

 
2018 Proje Yılı* Erasmus+ KA107 Projesi Giden Öğrenci Kontenjanları  

Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel 

Hareketliliği) 

Üniversite 
Adı 

Ülke  Bölüm/Birim   

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Kontenjanı 

Lisans  
Yüksek 
Lisans 

Doktora Değişim Süresi 

Al Quds 
University 

Filistin  

İslami İlimler 

2 1 sömestr 

Eğitim Bilimleri 

Tıp Bilimleri 

Ziraat Bilimleri 

İşletme 

Al Quds 
Open 

University 
Filistin  

Ziraat Bilimleri 

İşletme 

University of 
Prishtina 
'Hasan 

Prishtina' 

Kosova 

Uluslararası İlişkiler 

2 1 sömestr 

İktisat 

Tıp Bilimleri  

Türk Dili / 
Edebiyatı 

Müzik  

* Bu proje 26 ay sürecek olup, 31/07/2020 tarihinde sona erecektir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Değerlendirme kriterleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Erasmus+ Program kurallarına 

sadık kalınarak oluşturulan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Erasmus+ Programı Esas ve 
Usulleri’nde belirtilmiştir. Buna göre; 

Madde 5.  

Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerin başvuru anında;  

a) En az bir dönem önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,  

b) Genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20, lisansüstü 

öğrenciler için en az 2.50 olması,  



c) Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşulları sağlaması gerekir. 

Ancak, kayıtlı olduğu programın son akademik yılında bulunan önlisans ve lisans öğrencileri 

Erasmus Değişim Programına başvuramaz. Erasmus Programı’ndan, öğrenim süresince bir 

kez olmak üzere, önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bir dönem ya da bir akademik 

yıl yararlanabilirler. 

Başvuru İşlemleri  

Madde 6.  

Her yıl Dış İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere yönelik tanıtım toplantıları yapılır. 

Başvurularla ilgili bilgi üniversitenin ve Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfalarında duyurulur. 

Başvuru tarihleri o yıla ilişkin Teklif Çağrısı’nda yer alan takvime göre Dış İlişkiler Ofisi 

tarafından belirlenir. Öğrenciler başvuru formunda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu 

tercihler belirlenirken, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim 

dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri vb. etkenler; 

Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik 

danışmanları tarafından göz önüne alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru 

formunda belirtir. Başvuru için gerekli belgeler ilgili dönemin ilan edilen son başvuru tarihine 

kadar Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim edilir. Erasmus öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş 

kontenjan kalması durumunda Dış İlişkiler Ofisi boş kalan kontenjanlar için yeni başvuru 

almak üzere yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.  

Değerlendirme ve Yerleştirme  

Madde 7.  

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, Üniversitemiz Rektörlüğü’nün görevlendireceği Yabancı 

Dil Jürisi tarafından düzenlenecek Erasmus Programı İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeleri 

ve başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için bu sınavdan 100 üzerinden en az 

40 puan almaları gerekmektedir. YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL* sınavlarından en az 40 

puan alan adaylar sonuç belgelerini ibraz etmek koşuluyla Üniversitemizin yapacağı dil 

sınavından muaf olabilirler. * Adayların TOEFL sınavından aldıkları puanları ÖSYM’nin 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yüzlük sistemden en az 40 puana karşılık 

gelmelidir. Başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan kriterler 

göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencilerin belirlenen ve açıklanan kriterlere göre 

aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin Erasmus 

kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve Bölüm/EABD Erasmus 

Koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak Dış İlişkiler Ofisi tarafından yerleştirmeler 

açıklanarak, internet sayfasından duyurulur. İngilizce yeterlilik sınavına katılan veya 

yukarıdaki karşılık gelen sınavlara ilişkin sonuç belgelerini ibraz eden öğrenciler için Erasmus 

toplam puanları aşağıdaki tabloya göre hesaplanacaktır;  

 

 

 

 



Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)*** -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -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 

BAŞVURU BELGELERİ 

Başvurmak isteyen öğrencilerin; 04 - 22 Şubat 2019 tarihleri 
arasında ön başvuru formu, almış oldukları bütün dersleri içeren 

onaylı not çizelgeleri (Transkript) ve onaylı öğrenci 
belgeleriyle Dış İlişkiler Ofisine müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

HİBELER 

Öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında olmalarından 

kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, 

öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı 

niteliğindedir. Faaliyetten faydalanacak öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır: 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen 

ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak 

hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Aylık hibe miktarları (Avro) 

Türkiye Ortak Ülke 700 

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş 

seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. 

Seyahat Gideri Hesaplamaları 

Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe 

hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm 

http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/KA107_ogRENCi_BAsVURU_FORMU.docx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş 

rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, 

yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı 
 

20-99 km arası  20 € 

100-499 km arası  180 € 

500-1999 km arası  275 € (Filistin, Kosova) 
2000-2999 km arası  360 € 

3000-3999 km arası  530 € (Kırgızistan) 

4000-7999 km arası  820 € 

8000 km ve üzeri  1.500 € 

 

Gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs / tren biletleri/pasaport giriş 

çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır. 

 

 

  

SEÇİM TAKVİMİ 

 

Başvuruların Alınması 04-22 Şubat 2019 

Yabancı Dil Sınavı Sınav tarihi, yeri, saati en geç 25 Şubat 

tarihinde ilan edilecektir.  

Sonuçların İlanı 25 Mart 2019 

Feragat Süresi 25 Mart – 8 Nisan 2019 

 


