
              
 

 

  PROGRAMA KATILIM ÖLÇÜTLERİ 

• Kafkas Üniversitesi örgün (2. öğretim dâhil) programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun durumda 

olmamak. 

• Kafkas Üniversitesinde iki (2) yarıyıl tamamlamış olmak. ( Hazırlık hariç) 

• Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle 

birlikte toplam sürenin 12 ayı geçmemiş olması, 

Lisans ve Önlisans 

• Öğrencinin son transkriptinde Genel Not Ortalamasının en az 2.20 olması, 

Yüksek Lisans 

• Öğrencinin son transkriptinde Genel Not Ortalamasının Yüksek Lisans için en az 2,50 

Doktora 

• Öğrencinin son transkriptinde Genel Not Ortalamasının Doktora için en az 2,50 

  

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim  ve Staj Hareketliliği Çağrısı 

Ön Başvuru Tarihleri: 27 Eylül  –18 Ekim 2017 tarihleri arasında hafta içi her gün 09.00 - 15.00 

Ön Başvuru: Başvurular web sayfasından çevrimiçi yapılarak gerekli belgeler Erasmus+ Kurum 

Koordinatörlüğüne teslim edilecektir. (http://194.27.41.48/erasmus/) 

Ön başvuru sırasında teslim edilecek Belgeler: 

• Çevrimiçi doldurulan Ön Başvuru Formunun çıktısı (imzalı olarak) 

• Transkript ( güncel ve onaylı) 

*** ÖNEMLİ NOT: Ön Başvuru Belgelerini başvuru tarihleri içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru belgeleri Rektörlük Binası 2. Katta bulunan Erasmus+ Kurum 

Koordinatörlüğüne teslim edilecektir. 

Yabancı Dil Sınavı:        *Yazılı Sınav Tarihi: 23 Ekim 2017              *  Konuşma Sınavı Tarihi: 27 Ekim 2017 

*Sınav yerleri ve saatleri ile ilgili bilgilendirme Üniversitemiz web sayfasından ayrıca yapılacaktır. 

http://194.27.41.48/erasmus/


              
 
 

    YETERLİLİK PUANININ HESAPLANMASI 

• Genel Not Ortalamasının % 50’si 

• Yabancı Dil Puanının % 50’si (Yazılı Sınavın % 75’i –Konuşma Sınavının % 25’i) 

***Koordinatörlüğümüzce alınacak hareketlilik başvurularında Yabancı Diller Yüksekokulumuzun 2017-2018 

Bahar Dönemi için yapacağı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı puanları ve KPDS(Son 5 Yıl), ÜDS(Son 5 Yıl), YDS(Son 5 

Yıl-Üniversite Giriş Sınavı Değildir) alınan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak ÖSYM tarafından eş 

değerliliği kabul edilen sınavlardan(Son 5 Yıl) alınmış olan puanlar ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel 

dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. 

UYARI! 

 Programdan daha önce faydalanmış öğrencilerimizin puanları (Genel Not Ortalaması + Yabancı Dil 

Puanın -10) olarak hesaplanacaktır. 

 Engelli öğrencilerin (engel durumlarını belgelemeleri durumunda) ve şehit ve gazi çocuklarının* 

puanlarına +10 puan eklenecektir. 

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

fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci için rehberlik, 

karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel 

önem verilmektedir. Öğrencinin engel durumu belgelendirildiği takdirde başvuru esnasında sağlık 

bilgileri kısmında engel durumunu belirtmeli ve özel ihtiyaç desteği başvurusu için 

Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmelidir. 

 Yabancı Dil Sınavına mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki 

herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan 

düşürülecektir. 

 Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler 10 Kasım 2017 tarihine kadar 

feragat bildiriminde bulunmalıdırlar. Seçilen öğrencilerden süresinde feragat bildiriminde 

bulunmayanlar başka bir dönemde herhangi bir Erasmus+ hareketliliği başvurusunda -10 puan 

düşürülecektir.  

 Zorunlu Çevrim İçi Dil Desteği (OLS) sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini 

doldurmayan öğrencilerden % 5 (yüzde beş) hibe kesintisi uygulanacaktır. 

 Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası veya 

bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası Transkript=TOR) hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe 

ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 Öğrencinin Learning Agreement’ta aldığı toplam kredinin 2/3 ‘ünden başarılı olamaması durumunda 

% 20 hibe kesintisi uygulanır.  

 



              
 

 

*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 çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 

puan hakkından yararlandırılır. 

YARARLANICI ÖLÇÜTLERİ 

Öğrencilerin faaliyetten yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir: 

1. Kafkas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı Puanının en az 50 olması 

2. Erasmus+ Sıralama Puanının en az 50 olması 

KONTENJANLAR 

Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her anlaşmalı bölüm için kontenjanlar ortalama 2 

kişiliktir. 2017 Erasmus+ bütçesine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi erasmus+ öğrenim ve 

staj hareketliliğinden yararlanabilecek ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci sayısı tahmini 35 kişidir. 

Ancak başvuru sayısı ve öğrenci değerlendirme kriterlerine göre öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapma 

hakkı Kafkas Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne aittir. 

 

 

AYLIK MADDİ DESTEK TUTARLARI 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke 
Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 
Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe   
Staj           

(Avro) 

1. Grup Program Ülkeleri 
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, 
İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 

500 600 

2. Grup Program Ülkeleri 
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 

400 500 

3. Grup Program Ülkeleri 
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, 
Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 

300 400 

 



              
 

 

DİKKAT! 

• Başvuru süresi sonunda bütün başvurular Dış İlişkiler Birimi web sayfası http://www.kafkas.edu.tr/erasmus 

sayfasında duyurulacaktır.  

• Yabancı Dil Sınavına alınacak öğrencilerin listesi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.  İlan edilen 

listede ismi yer almayan öğrencilerin 20 Ekim 2017 tarihine kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne  

itirazlarını iletmeleri gerekmektedir. 

• Oryantasyon Programına katılım zorunlu olmamakla birlikte, işlemlerinizin sağlıklı yürütülmesi ve sorunsuz 

bir süreç yaşamanız açısından önemlidir. 

• Gidecek öğrenci kontenjan sayıları, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek bütçe doğrultusunda ilan 

edilecektir. 

• Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten feragat ederek “Hibesiz Erasmus+ öğrencisi” statüsünde 

programdan faydalanabilir. 

• Ayrıntılı bilgi için http://www.kafkas.edu.tr/erasmus  adresini ziyaret ediniz. 

 

http://www.kafkas.edu.tr/erasmus
http://www.kafkas.edu.tr/erasmus

