
                                                                           

2020-2021 AKADEMİK YILI 

KA107/ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI 

2020/2021 Akademik Yılı Erasmus+ KA107 Öğrenim Hareketliliği başvuruları 11 Kasım 2020 

tarihinde başlayacak olup  27 Kasım 2020 tarihi  saat 17:00' ye kadar devam edecektir. 

 

Bu yıl başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen yapılmayacaktır. İstenilen belgeler linkindeki form 

doldurulup e-mail olarak erasmus@ohu.edu.tr adresine transcript of records ( transkript belgesi ) belgesi ile birlikte 

gönderilecektir . 

 

Erasmus+ Programı öğrenim faaliyetinden faydalanmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri taşımaları 

gerekmektedir;  

 

1. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde kayıtlı öğrenci olmak, 

2. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredisinin olması (bir akademik dönem için en az 25-30 ECTS)  

3. Birinci kademe (Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekir. İkinci ve 

Üçüncü kademe (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri bu ilana başvuru yapamayacaktır.   
Yükseköğretim kurumu öğrencilerini AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin belirlediği seçim kriterlerine 

göre seçer. Erasmus+ öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından Merkez 

tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanların dikkate alınması ile oluşturulacak nihai puanın en 

yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelerine göre 

kendi içinde yapılır. 

4. 2020-2021 dönemi öğrenim hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri 

ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki  Tablo-1 de verildiği şekildedir; 

-Akademik başarı düzeyi %50 

-Dil Seviyesi; %50 (yazılı sınav %37.5, sözlü sınav %12.5)  

5. Benzer faaliyetlerden daha önce yararlanmamış öğrencilere öncelik konusunda ise programlardan mümkün 

olduğunca fazla kişinin yararlanabilmesi amacı ile Yükseköğretim kurumumuz daha önce Erasmus hareketlilik 

faaliyetinden yararlanmış öğrenciler yerine, hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verecektir. Bu yüzden daha önce 

hareketlilik faaliyetine katılmış öğrencilerin toplam değerlendirmesi ve sıralaması yapılırken, ağırlıklı puanlarından 

her bir hareketlilik faaliyeti için (öğrenim ve staj ayrımı yapılmaksızın) 10 puan düşürülerek ağırlıklı puan 

hesaplamaları ve sıralamaları yapılacaktır. 

6. Başvuru başlangıç ve bitiş tarih: 11.11.2020 – 27.11.2020 arasındadır. 

7. Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen yapılmayacaktır. Başvuru formu ve transkript belgesi E-

posta yoluyla erasmus@ohu.edu.tr adresine gönderilecektir.  

8. Öğrenci gönderebilecek bölümlerin toplam kontenjanı Tablo- 2’de belirtilmiştir. 

9. Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim 

süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarı Tablo- 3 de belirtilmiştir. 

10. İsteyen öğrenciler maddi destekten (hibe) feragat edebilirler ancak öğrencilerin programa katılım şartlarını yerine 

getirmiş olmaları gerekir.  

11. Öğrencilerimiz bu hareketlilikte sadece öğrenim hareketliliğine başvuru yapabilirler.  

Sınav tarihi: 30 Kasım 2020 Sınav Saati: 13:30  Sınav Yeri: Uluslararası İlişkiler Ofisi Sınav salonu. 

 

Notlar:  

 

1. Öğrencilerimiz Öğrenim Hareketliliğnden 2020-2021 Bahar döneminde yararlanmak üzere 

seçilecektir. 

2. Öğrencilerin programdan hangi dönem içinde yararlanacağı bölüm koordinatörleri ve öğrenci 

yükümlülüklerine göre son şeklini alacaktır. 

3. Detaylı duyuruları ve değerlendirme sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfasından takip ediniz. 
http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi 

4. Kazanan öğrenciler için Erasmus+ Bilgilendirme toplantısı 02.12.2020 tarihinde saat: 14:00’da Teams 

üzerinden online olarak yapılacaktır. Bilgilendirme ve toplantı katılım daveti öğrencilerin e-mail 

adreslerine gönderilecektir. 

5. 2020-2021 Akademik Yılında Erasmus dil sınavına giren öğrenciler tekrar dil sınavına girmek zorunda 

değildir. Ancak başka bir programa seçilmişler ise KA107 programına başvurularında -10 puan uygulamasına 

tabi olacaklardır. .  

 

Özel İhtiyaç Desteği 

 

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

zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, 

zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel 

erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.Bu sebeple 

katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Detaylı Bilgi için lütfen ziyaret ediniz:  

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/erasmus-özel-ihtiyaç-desteği  

Özel İhtiyaç desteği alarak programdan yararlanmak isteyen öğrenciler için ayrıca bir toplantı yapılacak olup toplantı 

yeri ve zamanını duyurularımızdan takip edebilirsiniz. 

mailto:erasmus@ohu.edu.tr
mailto:erasmus@ohu.edu.tr
http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/erasmus-özel-ihtiyaç-desteği


 

 

 

Seçim Ölçütleri Tablosu için bakınız: Tablo 1              

 

Kontenjanlar için bakınız: Tablo 2 

 

Hibe için bakınız: Tablo 3 

 

Tablo-1. SEÇİM ÖLÇÜTLERI; 

 

Tablo - 2. KOSOVA ÖĞRENİM KONTENJANLAR         BOSNA HERSEK ÖĞRENİM KONTENJANLARI  
 

 
No Bölüm Kontenjan* 

Öğrenim 

1 İşletme 1 

2 İktisat / Bankacılık ve Finans   1 

 Toplam  2 

No Bölüm  Kontenjan 

Öğrenim  

1 İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 

2 Biological and Related Sciences /Engineering 

Sciences 
1 

 Toplam 2 

                                                              
 

*Kontenjanlar projenin kontenjan hibe tablosuna göre ve projedeki bölümlere göre belirlenmiş olup diğer fakülte 

ve bölüm öğrencileri bu projeye başvuru yapamazlar.  

*Öğrencilerin seçim değerlendirmeleri Rektörlüğümüzce oluşturulacak Seçim Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

* Programdan faydanamayı düşünen YTB burslusu öğrenciler programdan yararlanmaya hak kazanmaları 

durumunda YTB bursundan vazgeçtiklerine dair dilekçe vermesi halinde programdan faydalanabilecektir 

* Öğrenciler her öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) en fazla 12 ay Erasmus+ öğrenim ve staj 

hareketliliklerinden faydalanabilirler bu yüzden daha önceden bir programdan yararlanmış öğrenciler hareketlilik 

gün hesaplarını dikkate alarak başvuru yapmalıdır. 

Tablo- 3: HİBE DESTEKLERİ 

KA107 Hareketliği projeleri hibe tablosu aşağıdaki gibidir;  

GÖNDEREN ÜLKE KABUL EDEN ÜLKE AYLIK HİBE MİKTARI ( AVRO)  

TÜRKİYE  KOSOVA / BOSNA 

HERSEK  

700  

 

 
ÖLÇÜT 

 

 
AĞIRLIKLI 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 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan ( her bir hareketlilik için ayrı ayrı) 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakları koruma, bakım veya 
barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce hareketliliğe seçildiği halde feragat etme durumu (feragat bildiriminde 
bulunmaksızın) 

-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma ( öğrencinin 2. tercih ettiği 
hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

-10 puan 

Hareketlilik için seçilen öğrenciler için; Yükseköğretim kurumu tarafından 
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama 
(öğrencinin Erasmus+ programlarına tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme durumu  
(öğrencinin Erasmus + programlarına başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 



 ERASMUS+ PROGRAMI BİR HİBE DESTEĞİ PROGRAMI OLUP, ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞINDA 

OLMALARINDAN KAYNAKLANAN EK MASRAFLARINA YARDIMCI OLMAK ÜZERE KATKI 

SAĞLAMAYI AMAÇLAMAKTADIR. PROGRAM ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI ÇIKIŞINA İLİŞKİN 

HER TÜRLÜ HARCAMALARINI / İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE PLANLANMIŞ BİR 

BURS PROGRAMI DEĞİLDİR! 

 "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine 

getirmesine engel olan; tarafların, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların 

hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve 

önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay 

anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, donanım veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların 

zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya 

mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez. 

Başvuru için istenilen belgeler:  

1. Kosova Başvuru Formu ( form için tıklayınız)  

2. Bosna Hersek Başvuru Formu ( form için tıklayınız)  

3. Transkript belgesi  

NOT: İstenilen belgeler erasmus@ohu.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir. Sınav tarihi 30 Kasım 

2020 saat 13:30 olarak belirlenmiştir. Sınav Uluslararası İlişkiler Ofisi Sınav salonunda sağlık tedbirlerine 

uygun olarak yapılacaktır. Daha önce Temmuz ve Eylül ayında sınava giren öğrenciler sadece başvuru formu 

göndermek zorundadır tekrar sınava girmek zorunda değiller ancak öğrenciler başka bir programa seçilmiş 

ise gitmek istedikleri iki programdan birinden feragat etmek zorunda kalacaklardır.   

 

Detaylı bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisini ziyaret ediniz. 

Tel:+90 388 225 2148                         erasmus@ohu.edu.tr                     Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

Daha fazla bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı Web Sayfasını ziyaret edebilirsiniz:  http://www.ua.gov.tr/ 

 

“Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Programları, T.C. Avrupa Birliği 

Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğrenim 

Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir.” 
 

 

 

 

 
 

Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca 

(Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) 

kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan 

görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz. 
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