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BAŞVURU TAKVİMİ 

İlan Tarihi:      25 Ocak 2023 

Başvuruların alınması: 16 Şubat 2023 – 7 Mart 2023 

Yabancı dil (İngilizce) sınavına girmeye hak kazananların ilanı: 11 Mart 2023 

Yabancı dil sınav tarihi: 18 Mart 2023 

Yerleştirme sonuçlarının ilanı: 25 Mart 2023 

Oryantasyon tarihi: 28 Mart 2023, Çevrimiçi, Saat: 19.00 Toplantı için tıklayınız (yalnızca asil 

ve yedek adaylar) 

Feragat tarihi: 1 Nisan 2023  

NASIL BAŞVURU YAPILIR? 

•  Yabancı Dil Sınavı süreci tamamlandıktan sonra tüm başvuru, seçim ve yerleştirme iş ve 

işlemleri https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden ve çevrimiçi olarak 

yürütülecektir. Başvuru için gerekli olan belgelerin, Başvuru Portalının ilgili bölümüne 

yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru kılavuzu için tıklayınız 

• E-devlet Kariyer Kapısı Platformu üzerinde yapılandırılan başvuru portalı, 16 Şubat 2023 

tarihinde açılacak ve 7 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da kapanacaktır. 

• Sitede arama kısmına KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ yazarak ilgili ilana gidebilirsiniz. 

• ÖNEMLİ: Platforma yüklenmesi gereken bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda 

ilgili adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

• Çevrimiçi başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve başvuru belgelerinin çevrimiçi 

olarak yüklenebilmesi için belirlenen tarih aralığına titizlikle uyulması gerekmektedir.  

• Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge yüklemesi 

yapılamayacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra değişiklik yapılamayacaktır. 

• İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Uluslararası İlişkiler Ofisine herhangi 

bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlOGU4OWQtMGE4Mi00NDhhLTk4MWQtNzdlODExMTdmZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99db43d-51f1-4a54-b399-f30969dee642%22%2c%22Oid%22%3a%221a51cca5-1104-4744-925a-5412645307a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlOGU4OWQtMGE4Mi00NDhhLTk4MWQtNzdlODExMTdmZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99db43d-51f1-4a54-b399-f30969dee642%22%2c%22Oid%22%3a%221a51cca5-1104-4744-925a-5412645307a9%22%7d
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://kapadokya.edu.tr/MediaUploader/Documents/ULUSAL%20AJANS%20ERASMUS%20BA%C5%9EVURU%20PLATFORMU%20ONLINE%20BA%C5%9EVURU%20KILAVUZU%20(4).pdf


• Yalnızca anlaşmalı olduğumuz üniversitelere başvuruda bulunabilirsiniz. 

Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel 

koşullarını inceleyerek tercih yapması gerekmektedir. Anlaşması olmayan bölümler 

programdan faydalanamaz. Anlaşması olan bölümler için tıklayınız: 

https://kapadokya.edu.tr/MediaUploader/Documents/17.08.2022%20Program%20B

az%C4%B1nda%20Anlas%CC%A7ma%20Listesi_EN-TR_4.xlsx  

• Başvuru yapmadan önce, başvuru koşullarını dikkatle inceleyiniz. Bu koşulları kabul 

ederek başvuruda bulunduğunuzu unutmayınız. Seçim sonrası süreçte ve uzlaşmazlık 

çıkabilecek durumlarda, mevzuat hükümleri ile birlikte bu başvuru ilanında yer alan 

koşullar dikkate alınacaktır. 

• Başvuru sırasında Güz ya da Bahar dönemini işaretleyiniz 

• Ofis, bütçe koşullarına bağlı olarak, ilan edilen kontenjan sayısından daha az 

sayıda/daha fazla sayıda öğrencinin yerleştirilmesini kararlaştırabilir. 

• Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara yurtdışındaki harcamalarına destek olacak şekilde 

hibe tahsis edilecektir. 

• Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, 

yalnızca katkı niteliğindedir. Hibe, yurtdışında bulunduğunuz süre zarfındaki tüm 

masraflarınızı karşılamaya yetmeyebilir. 

• Bölüm koordinatörünüzü öğrenmek için tıklayınız 

2023-2024 GÜZ/BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLAR 

• 2023-2024 güz-bahar dönemi için toplam 5 öğrenci öğrenim hareketliliğinden 

yararlanmak üzere belirlenecektir. 

• Yukarıda belirtilen toplam kontenjan tahmini olarak belirlenmiştir. Uluslararası İlişkiler 

Ofisi başvuruların tamamlanmasının ardından yapacağı değerlendirme neticesinde 

daha az/daha fazla sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına karar verebilir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Kapadokya Üniversitesi’nde örgün programlarda okuyan öğrenci olmak, 

2. Mezun durumunda olmamak; mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, Erasmus+ 

Öğrenim Hareketliliğine başvuramazlar. 

3. Lisans ve ön lisans öğrencileri için en az 2.20 not ortalamasına, Yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri için en az 2.50 not ortalamasına sahip olmak. (Sözü edilen 

minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin 

Erasmus’a başvurması için engel değildir.) 

4. Öğrenim hareketliliği başvurusu için en az B1 düzeyinde dil puanına sahip olmak (İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümleri anlaşmalar gereği en az B2 

düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmalıdır) 

https://kapadokya.edu.tr/MediaUploader/Documents/17.08.2022%20Program%20Baz%C4%B1nda%20Anlas%CC%A7ma%20Listesi_EN-TR_4.xlsx
https://kapadokya.edu.tr/MediaUploader/Documents/17.08.2022%20Program%20Baz%C4%B1nda%20Anlas%CC%A7ma%20Listesi_EN-TR_4.xlsx
https://kapadokya.edu.tr/MediaUploader/Documents/Birim%20Koordinat%C3%B6rleri%20-%20Departmental%20Coordinator%202022-2023_1.pdf


5. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan 

öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf 

öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması gerekmektedir.  

6. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması. 

7. Başvurulacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması – Bir 

yarıyıl için 30 AKTS – (Trimestr öğrencileri için 20 AKTS (ECTS) 

Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar 

Akademik başarı düzeyi                                                                                     % 50 (toplam 100 

puan üzerinden) 

Dil seviyesi: (18 Mart 2023 tarihinde yapılacak Yabancı Dil Sınavından B1 ve üzeri 

almayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye 

alınmaz.)                                            

% 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: (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.) 

+10 Puan 

Daha önce hareketlilikten yararlanma: (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 

katılma:                                                
-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Daha önce asil olarak seçilmiş olup 

Yükseköğretim Kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır.) 

-5 Puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama: 
-10 Puan  

Yabancı dil sınavına başvurduğu halde girmeyen öğrenciler: (daha önceki 

yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmeyen öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır.) 

-5 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği 

hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 
-10 puan 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

• Değerlendirme süreci birkaç aşamalı olarak aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir: 

• 1. aşama: Değerlendirme yapılırken bölüm çeşitliliği sağlanması için ilgili birimdeki 

(fakülte/enstitü/yüksekokul) en yüksek puanlı öğrenci ilk sıraya yerleştirilecek; 

sonrasında ise o birimdeki en yüksek ikinci puanı alan ancak farklı bir bölümde okuyan 



öğrenci ikinci sıraya yerleştirilecektir. Bu işlem birime ayrılan tüm kontenjanlara 

uygulanacak ve o birim ile ilgili yerleştirme işlemi tamamlanacaktır. Farklı bölümden 

aday olmaması durumunda ise; daha önce yerleştirme yapılmış olan bölümler de dâhil 

olmak üzere puan yüksekliği gözetilerek yerleştirme yapılacaktır. 

• 2. aşama: Boş kontenjanlar var ise, bu sayı başvuru yapılmış olan diğer birimlere eşit 

olarak aktarılacaktır ve 1. aşamada olduğu gibi bölüm farklılığı gözetilerek bu 

kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır. Farklı bölümden aday olmaması durumunda daha 

önce yerleştirme yapılmış bir bölümden puan yüksekliği gözetilerek öğrenciler bu 

kontenjanlara yerleştirilecektir. 

• 3. aşama: Boş kontenjanların birimlere eşit aktarımından sonra boş kontenjan kalması 

durumunda veya boş kontenjanlar birimlere eşit olarak dağıtılamamışsa; daha önceki 

aşamada yerleştirilememiş en yüksek puanlı öğrenci ve birime öncelik verilerek daha 

düşük puanlı öğrenci ve birime doğru bir yerleştirme yapılacaktır. 3. aşamadaki 

yerleştirmelerde bölüm farklılığı gözetilmeyecektir. 

1. Yedek adaylar bölüm farklılığı gözetilmeden her birimde yüksek puanlı adaydan düşük 

puanlı adaya doğru sıralanacaktır. 

2. Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası 

Erasmus anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı büyük olan 

öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir. 

3. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek 

istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 

Programdan Hibesiz Faydalanma 

• Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus değişim öğrencisi olabilirler. 

Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve 

hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus 

öğrencisi “Yedek Öğrenci” olarak bir kuruma yerleştirilmiş olup bütçenin yetersiz olması 

halinde hibelendirilemeyeceği Ofis tarafından ilan edilen öğrencidir. Hibe hesaplamasına 

bütçe yetersizliği dolayısıyla dâhil edilemeyen öğrenci hibesiz olarak faaliyete katılabilme 

hakkına sahiptir. GNO ve dil sınavı sonucu ile kriterleri sağlayamayan ya da kurum 

yerleştirmesi “Yedek” olarak yapılan öğrenciler hibesiz dahi olsa programa 

doğrudan katılma hakkı elde etmezler. 

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 Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 

2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 



2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

3. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

4. Şehit/Gazi çocukları 

5. 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.) 

6. Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin 

Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu 

raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler) 

• 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 ve bu durumlarını 

belgelendirmek kaydıyla aylık 250 Avro İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar  

• Online başvuru kapandıktan sonra mücbir bir sebep olmadıkça tercihlerde değişiklik 

yapılamayacaktır. 

• Hareketliliğe seçilen öğrenciler yalnızca bir dönem için hibe alabileceklerdir ve faaliyet 

uzatma taleplerinin hareketlilik bitiminden en az 2 ay önce bildirilmesi gerekmektedir. 

• Öğrencilerin başvurularının akabinde yurtdışında bulunan yükseköğretim 

kurumundan kabul alamamalarından Kapadokya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Ofisi sorumlu tutulamaz. 

• Yararlanıcı adayları, üniversite seçimlerini yaparken gitmeyi planladıkları üniversitedeki 

öğretim dillerinin neler olduğuna ve bunlar için talep edilen asgari yeterlilik 

seviyelerine son derece dikkat etmelidirler. Bu nedenle başvurudan önce gitmeyi 

planladığınız kurumun web sayfasını incelemeniz gerekmektedir. 

• Lisansüstü seviyede başvuracak ve özellikle tez döneminde faaliyetten yararlanacak 

olan adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili anlaşmanın ait olduğu Enstitü / 

Bölüm / Anabilim Dalı koordinatörleriyle iletişime geçmeleri ve gitmeyi 

planladıkları üniversitede çalışma alanlarının bulunup bulunmadığını teyit etmeleri 

beklenmektedir. Benzer şekilde, gidilmesi planlanan üniversitenin Erasmus 

koordinatörleriyle de iletişime geçilerek ön bilgi alınabilir.  

 

 



 

 

 

 

HİBELER 

Hayat pahalılığına göre 

ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci 

Öğrenim 

Hibesi (Euro) 

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 

450 

İlanda yer alan konuların dışındaki sorularınızı erasmus@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile 

gönderebilir, iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilir ya da e-posta veya telefonla randevu 

alarak Uluslararası İlişkiler Ofisine uğrayabilirsiniz. 

 

 

mailto:erasmus@kapadokya.edu.tr

