
2022 – 2023 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları 

(8 Şubat 2022 – 1 Mart 2022) 

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. 

2022 – 2023 yılında Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin 
başvuruları 08 Şubat 2022 10:30 – 01 Mart 2022 15:00 tarihleri arasında web sitemiz 
duyurular kısmında yayınlanacak link aracılığıyla alınacaktır. 

Başvuru tarihleri arasında bireysel anlaşma ile başvuru yapmak isteyen 
öğrencilerin gerekli belgeleri EKSİKSİZ bir şekilde sisteme online olarak yüklemeleri 
gerekmektedir. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır. Online başvuru sistemi 
01 Mart 2022 tarihinde TSİ 15:00’da kapanacaktır. Başvuru evraklarını sisteme  online 
olarak yükleme işlemi de 01 Mart 2022 TSİ 15:00’a kadar tamamlanmalıdır. (Not: Ortak 
anlaşma ile başvuru yapmak isteyen öğrencilerin online başvuru yapmaları yeterli olup, 
sisteme herhangi bir belge yüklemeleri gerekmemektedir. Bu öğrencilerin seçildikten 
sonra karşı kurumdan davet/kabul mektubu talep etmeleri gerekmektedir.) 

2022 – 2023 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına 
bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler. Üniversitemizde 
öğrenim gören Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu burslusu yabancı 
öğrencilerimizin programdan faydalanması Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığının YÖK aracılığıyla üniversitemize 21/11/2017 tarihinde ilettiği resmi 
yazıda belirtildiği üzere uygun bulunmamaktadır. 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması 
gerekmektedir. 

1. Öğrencinin üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 
(önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması. 

2. Önlisans ve lisans düzeylerindeki öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 
2.20/4.00 olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının en 
az 2.50/4.00 olması. 

3. Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2. sınıfta 
olmaları şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki 
akademik not ortalamaları dikkate alınır. 

4. Mezun durumundaki son sınıf öğrencileri, mezun olduktan sonraki  12  ay içerisinde 
faaliyetten faydalanabilir. 

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce staj ya da öğrenim faaliyetlerinden 
yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması ve 
yeni değişimin faaliyet türü için minimum süreyi karşılaması. 

Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmus’tan faydalanmış ve 6 aylık değişim 
ya da staj yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak 
koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir (aynı seçim 
kriterlerine tabi tutularak). Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek 
lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin 
değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam puanlarından 10 puan düşürülerek 
yapılacaktır. 
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Ortak Anlaşmalar: 

Staj hareketliliği kapsamında ortak anlaşması bulunan bölümlere “Staj Hareketliliği 
Ortak Anlaşmalar” başlıklı Excel listesinden ulaşabilirsiniz. Ortak anlaşması olan bölüm 
öğrencilerinin herhangi bir kurum bilgisi belirtmeden online başvuru yapması yeterlidir. 
Bölümünün birden fazla ortak anlaşması bulunan öğrenciler Staj Hareketliliği Çalışma 
Takvimi’nde de belirtildiği üzere 24-25 Mart 2022 tarihlerinde tercih edecekleri 
kurumları online olarak seçeceklerdir.  

Seçim Kriterleri: 

Genel Not Ortalaması: %50 

Yazılı Dil Sınavı: % 50 (Baraj 70), Sözlü Dil Sınavı: % 50 (Baraj 50) 

Erasmus dil puanı sözlü ve yazılı dil sınavının %50’si alınarak hesaplanacaktır. 

100’lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50’si alınarak 
Erasmus başarı puanı oluşturulur. 

Örneğin; bir öğrencinin genel not ortalaması 100 puan üzerinden 82, yazılı dil sınav 
sonucu 100 puan üzerinden 76, sözlü dil sınav sonucu 100 puan üzerinden 86 ise 
öğrencinin Erasmus başarı puanı aşağıdaki gibi olacaktır: 

GNO 82 %50= 41 

Yazılı sınav sonucu: 76 %50=38 

Sözlü sınav sonucu: 86 %50= 43 

Erasmus dil sınav sonucu= 81 

Erasmus dil sınav sonucu: 81 %50=40,5 

Erasmus dil sınav sonucu %50+GNO %50= Erasmus Başarı Puanı 

Erasmus Başarı Puanı: 40,5+41= 81,5 

Ek Kriterler: 2022 - 2023 Erasmus Uygulama El Kitabı Ulusal Ajans tarafından henüz 
yayınlanmamıştır. 2022 - 2023 proje yılına ait uygulama el kitabının yayınlanması ile 
bölümlere göre Erasmus başarı puanları yayınlanmadan önce ek kriterler 
güncellenecek ve Erasmus başarı puanları güncel kriterlere göre oluşturulacaktır. 2021 
- 2022 Erasmus uygulama el kitabına göre belirlenmiş kriterler aşağıdaki gibidir: 

* Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (İlgili belgeyi en geç 
01 Mart 2022 saat 15:00’a kadar kadar sisteme yükleyiniz) 

* Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan1 (İlgili belgeyi en geç 01 Mart 2022 saat 15:00’a 
kadar kadar sisteme yükleyiniz) 

 
 
 
 

 

1 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra  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 eş ve 
çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler 
sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları 
Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 



* Daha önce yararlanma (her bir faaliyet için hibeli veya hibesiz) -10 puan (Aynı 
öğrenim kademesinde birden fazla katılım durumunda) (2019-2020 bahar dönemi 
öğrencilerine ve değişim dönemi salgından etkilenen öğrencilere uygulanmayacaktır) 

* 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 
barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan2 (İlgili belgeyi en geç 01 Mart 2022 saat 
15:00’a kadar kadar sisteme yükleyiniz) 

* 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 

Hem öğrenim hareketliliğine hem de staj hareketliliğine başvuru yapan ve seçilecek 
öğrencilerden faaliyet türlerinden birinden 10 puan düşürülür. Her iki faaliyete de 
başvuru yapan ve dil sınavında başarılı olan öğrencilerimizin hangi faaliyet türünde 
puanının düşürülmesini istediğini belirten dilekçenin en geç 1 Mart 2022 tarihine kadar 
sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihe (1 Mart 2022) kadar sisteme dilekçe 
yüklemeyen öğrencilerin öğrenim hareketliliği başarı puanı otomatik olarak 10 puan 
düşürülecektir. 

Seçim kriterlerini karşılamayan veya başvuru koşullarını sağlayamayan 
öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

* 2022 – 2023 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans 
tarafından yayınlanmamıştır. O nedenle 2022 – 2023 akademik yılı için bir önceki 
senenin (2021–2022) değerlendirme ölçütleri ilan edilmektedir. Yeni uygulama el kitabı 
yayınlandığında herhangi bir değişiklik olması halinde http://int.kocaeli.edu.tr 
adresinde yayınlanacaktır. 

* 2022 – 2023 akademik yılı için gerekli olan hibe miktarı henüz belli olmadığından 
Birimimiz tarafından her Yüksekokul, Fakülte ve Enstitü için 5 kişilik kontenjan 
belirlenmiştir. Öğrenciler başarı sırasına göre bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. 
Hibenin öngörülenden fazla gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik 
yapılabilir. 

* Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler 
arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 
puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak 
seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (%50) 

08 Şubat – 01 Mart 2022 tarihleri arasında online başvurularını tamamlayan 
öğrencilerimizin genel not ortalamalarına ait bilgi 02 Mart 2022 tarihlerinde resmi olarak 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (ÖİDB) alınacaktır. Başvuruda 2021 – 2022 güz 
dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. 02 Mart 
2022 tarihi itibariyle önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 
GNO’yu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır.  

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak 
öğrencilerimizin henüz KOÜ’de transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim 
düzeyine ait transkriptlerindeki genel not ortalaması kullanılacaktır ve lisans (YL 
öğrencileri için) veya yüksek lisans (Doktora öğrencileri için) genel not ortalamalarının   
minimum   2.50  olması  gerekmektedir. Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen 
ve transkript notu bulunmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdan aldıkları 
transkriptte yer alan GNO’ları kullanılacaktır.  

 

http://int.kocaeli.edu.tr/


Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden 
öğrencilerimizin değerlendirilmesinde TUS ve DUS kazanma notları dikkate 
alınacaktır. Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli 
olan genel not ortalamaları ÖİDB’den alınamayacağından bu öğrencilerimizin başvuru 
tarihleri arasında (08 Şubat – 01 Mart 2022)  GNO için kullanılacak notu gösterir belgeyi 
sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belge teslimi yapmayan yeni dönem yüksek lisans, 
doktora, yatay-dikey geçiş ve TUS-DUS öğrencilerinin başvuruları değerlendirme 
ölçütü sağlanamadığından geçersiz sayılacaktır. 

Herhangi bir sebeple ders notu girişi yapılmamış öğrencilerin genel not ortalamasında 
oluşacak kayıplarından birim sorumlu değildir. Lütfen not ortalamanızı 02 Mart 2022 
tarihinden önce kontrol ediniz ve eksik not girişi olması halinde bölümünüzle iletişime 
geçip GNO’nun düzeltilmesini sağlayınız. Ayrıca not ortalamanız gerekli başvuru 
kriterlerini sağlamıyorsa lütfen başvuru yapmayınız. 

Yabancı Dil (%50) 

2022-2023 akademik yılında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran 
tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yapılacak online yazılı ve sözlü dil sınavına girmek zorundadırlar. Yazılı 
İngilizce ve Almanca sınavları çoktan seçmeli olacak ve 30 sorudan oluşacaktır. Sınav 
süresinin her bir oturum için 45 dakika olması planlanmaktadır. Yazılı sınav  için baraj 
her iki dil için100 üzerinden 70 puandır. 

Yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yapılacak online sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınav için baraj 100 
üzerinden 50 puandır. Her iki sınavın (yazılı ve sözlü) %50’si alınarak öğrencinin 
“Erasmus Dil Puanı” belirlenecektir. 

Lütfen Dikkat! 

Erasmus öğrencisi olabilmek için öncelikle tüm öğrencilerin yazılı sınava 
girmesi gereklidir. 

Yazılı sınav (test) sözlü sınav için ön koşuldur. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri not 
alan öğrenciler sözlü sınava girme hakkı kazanacaktır. Yazılı sınavdan 69 ve altı 
not alan ve/veya sınava girmeyen öğrenciler sözlü sınava giremeyecekler ve 
başarısız sayılacaklardır. 

Sözlü sınava girme hakkı elde etmiş olup, sözlü sınavdan 50 ve üstü bir not alan 
öğrencilerin Erasmus dil sınavı başarı durumu yazılı sınav notunun %50si ve 
sözlü sınav notunun %50 i alınarak hesaplanacaktır. Sözlü sınavdan 49 ve altı 
not alan ve/veya sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır. 

Güvenirliği arttırmak amacıyla test aynı seviyede hazırlanmış rastgele dağılımlı 
sorulardan oluşacaktır. Sınav, her soru yeni bir sayfada görüntülenecek ve 
gezinti yöntemi ardışık olacak şekilde düzenlenecektir. Diğer bir ifade ile çözülen 
veya boş bırakılan sorulara geri dönüş olmayacaktır. 



Yazılı ve sözlü dil sınavları UZEM üzerinden uygulanacaktır ve ilgili bilgiler 
öğrencilerimize Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) web sitesi duyurular 
sayfasında (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/duyurular.php) yayınlanacaktır. 
Yazılı İngilizce, Almanca ve Fransızca dil sınavı 05 Mart 2022 Cumartesi günü 
gerçekleştirilecektir. İngilizce sınavına girecek öğrenci sayısının fazla olması 
dolayısıyla İngilizce sınavı birden fazla oturumda ve saatlerde 
gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınava girecekleri oturum ve saatler 03 Mart 
2022 tarihinde YDYO web sayfasında duyurulacaktır. Sınav esnasında elektrik 
kesintisi, bağlantı kesintisi gibi teknik bir sorun yaşamanız halinde sınav saatleri 
içerisinde en kısa sürede hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine yaşadığınız teknik 
sıkıntıyı açıklayarak e-posta atmanız gerekmektedir. Gerekli inceleme sonrası 
sınava girememe gerekçeniz geçerli görüldüğü takdirde telafi sınavına girmeniz 
mümkün olacaktır.  Sınav günü teknik problem yaşamayacağınız, internet 
bağlantınızın güçlü olduğu bir ortamda olmaya lütfen özen gösteriniz. 

Yazılı İngilizce, Almanca ve/veya Fransızca sınavlarından 70 ve üzeri puan alan 
öğrencilerimiz yine UZEM üzerinden yapılacak sözlü dil sınavlarına 
katılacaklardır. Sözlü dil sınavları 07-09 Mart 2022 tarihleri arasında YDYO’nun 
öğrenci sayısına göre yapacağı planlama doğrultusunda uygun bulduğu gün ve 
saatte gerçekleştirilecektir. Sözlü dil sınavı esnasında kameranızın açık olması 
zorunludur. Sözlü dil sınavına başlamadan önce öğrenci kimlik kartınızı ekrana 
göstermeniz gerekmektedir. Sözlü dil sınav barajı 50’dir.Lütfen herhangi bir 
mağduriyet yaşamamak adına bu süre zarfında YDYO duyurular sayfasını ve 
birimimiz duyurularını titizlikle takip ediniz. 

Erasmus öğrenci seçiminde YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi dil sonuç belgeleri 
kabul edilmeyecektir. Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı online 
sınavlara girmesi zorunludur. Baraj olarak belirlenen notun altında puan alan 
başvuru sahibi öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün 
olmayacaktır. 

Sınavların uygulanış şekliyle ilgili detaylı açıklamalar Yabancı Diller web 
sayfasında da yayınlanacaktır. Lütfen verilen bilgileri dikkatlice okuyunuz. Lütfen 
herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu süre zarfında YDYO duyurular 
sayfasını ve birimimiz duyurularını titizlikle takip ediniz. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen 
öğrencilerimizin yaptıkları başvuruları sistemden silmeleri önemle rica olunur. 

Başvurmak için: 

* Öncelikle öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi 
kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Bundan dolayı başvuru tarihleri arasında 
aşağıdaki belgeleri EKSİKSİZ bir şekilde sisteme online olarak yüklemelisiniz. Aksi 
halde başvurunuz dikkate alınmayacaktır ve sınava giremeyeceksiniz. 

* Karşı kurumdan alacağınız Davet Mektubu 

* Karşı Kurum Onayı: Bireysel olarak yapılan anlaşmalar için staj yapılacak kurumdan 
alınan onay belgesi (Company Confirmation – BİREYSEL) 

* Bölümlerden alınacak olan Üniversite Onayı (University Confirmation) 

* Lütfen birim web sitesinde verilen link aracılığıyla 08 Şubat – 01 Mart 2022 tarihleri 
arasında online başvuru formunu dikkatlice ve doğru bir biçimde doldurun. Başvuru 
kaydı sonrasında verilen kodu not alın. Yanlış ya da eksik bilgi girmeniz halinde bu kod 
vasıtasıyla başvuru tarihleri içinde başvurunuzu değiştirebilir ya da silebilirsiniz. 
Bireysel anlaşma ile başvuru yapmak istiyorsanız birim web sitesinde verilen link 
aracılığıyla 08 Şubat – 01 Mart 2022 tarihleri arasında başvuru için gerekli üç belgeyi 
(Davet mektubu, Karşı kurum onayı, Üniversite onayı) sisteme online olarak yükleyiniz. 
Online başvuru sistemi ve belgelerin yükleneceği sistem 08 Şubat 2022 TSİ 
10:30’da açılacak, online başvuru  sistemi ve belgelerin yükleneceği sistem  01  
Mart  2022  TSİ 15:00’da kapanacaktır. Bu tarih ve saate kadar belgelerini sisteme 
yüklemeyen öğrenciler online başvuru yapmış ve dil sınavına girmiş olsalar dahi 
hareketlilikten yararlanamayacaktır. 

Başvuru formunuzu Erasmus bölüm koordinatörünüze imzalatmanıza, çıktısını alıp 
birime teslim etmenize gerek yoktur. Başvuru formunda yanlış ya da eksik bilgi 
doldurmanız halinde oluşacak sıkıntılardan birimimiz sorumlu değildir. 

Başvuru yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıtlı oldukları program için 
uygun enstitü ve program üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. Ancak kayıtlı 
oldukları programa ait anlaşma verileri için enstitüler ya da programlar adına ortak 
anlaşma bulunmadığından uygun fakülte ve bölümün ortak anlaşma verilerinde yer 
alan yüksek lisans ve doktora kontenjanlarını kullanacaklardır. 

Başvuru kriterlerine uygun olmayan başvurular ve eksik belge ile yapılmış başvurular 
geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuru yapan öğrencilerimiz dil sınavına 
giremeyeceklerdir. 

Hibelendirme: 

DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından 
sağlanmaktadır. 2022 – 2023 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı 
yaklaşık olarak Haziran - Temmuz 2022 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans 
tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi 
tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli 
olana kadar  hiçbir  öğrenciye  hibeli  öğrenci  olacağı  garantisini  sunmamaktadır. 2022 
– 2023 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilecek bütçenin yeterli olmaması 
durumunda hibelendirme koşulları ve alınacak önlemler sırasıyla aşağıdaki gibi 
olacaktır: 



1. Sözleşme tutarına bakmaksızın bir yüksekokuldan/fakülteden/enstitüden ilk 5 
öğrencimiz asil olarak seçilecek ve hibelendirilecektir. Hibenin öngörülenden fazla 
gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik yapılabilir. 

2. Programa başvuru yapıp gerekli kriterleri sağlayan her öğrencimiz dilerse 
programdan hibesiz faydalanma hakkına sahiptir. 
 

3. Bütçenin yetersiz olması durumunda asil öğrencilerimiz Erasmus haklarından 

feragat ettiklerinde yedek öğrencimiz yerleştirilmeyecektir. 

4. Asil olarak seçilen her bir öğrencimiz maksimum üç ay hibelendirilecektir. 

Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen 
hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını 
karşılamayı taahhüt etmez. Değişimden faydalanmaya hak kazanan 
öğrencilerimiz için hibelendirme aşağıdaki tabloda yer alan ülke grupları esas 
alınarak yapılacaktır. 2022-2023 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda hibe tutarları 
ya da ülke gruplarında değişiklik olması halinde web sitemizden 2022-2023 
akademik yılında Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz 
için yenilenen hibe tutarları yayınlanacaktır. 

ÖNEMLİ: 2022 - 2023 staj hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilen 
öğrenciler için staj tarih aralığı 1 Haziran 2022 - 1 Ocak 2024'tür. Ancak 
üniversitemiz hesaplarına faaliyet süresine ait hibe ödeneği takriben Eylül ayı 
sonu yada Ekim ayı ortaları gibi yatırıldığından, faaliyet başlangıç tarihi olan 1 
Haziran 2022 tarihinde staj hareketliliğini gerçekleştirmek isteyen 
öğrencilerimize ödemeleri genel olarak faaliyetleri bitiminde yapılır. 

 

Önemli Linkler: 

Belgeler için lütfen tıklayınız. 

Çalışma takvimi için lütfen tıklayınız. 

Staj belgelerinizi yüklemek için lütfen tıklayınız. 

Diğer belgelerinizi yüklemek için lütfen tıklayınız. 

Staj hareketliliği ortak anlaşma listesi için lütfen tıklayınız. 

 

http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=staj-hareketliligi-belgeler
http://int.kocaeli.edu.tr/content/upload/dosyalar/2022-2023-erasmus-staj-hareketliligi-calisma-takvimi1207145343.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Yt0Lj_NlBvxBSHTynxfcDrmZMHI2P0djcdSm4obzEtI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit
http://int.kocaeli.edu.tr/content/upload/dosyalar/2022-2023-staj-hareketliligi-ortak-anlasma-listesi0208095319.xlsx


 Okudum, anladım, başvurmak istiyorum. 

 

 

 

 

 
 

https://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-3916-tr.aspx


 

 

2022-2023 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 

(08 Şubat 2022 - 01 Mart 2022) 
 

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz. 
 

 

 2022 –2023 akademik yılında (güz/bahar/güz+bahar) Erasmus öğrenim hareketliliğinden 

faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 08 Şubat Salı TSİ 10:30 -01 Mart 2022 

Salı TSİ 15:00 tarihleri arasında sitemiz duyurular kısmında yayınlanacak link aracılığıyla 

online olarak alınacaktır. 

 

 2022–2023 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu 

öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın 

başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler. 

 

 Üniversitemizde öğrenim gören Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu burslusu yabancı 

öğrencilerimizin programdan faydalanması Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

Başkanlığının YÖK aracılığıyla üniversitemize 21/11/2017 tarihinde ilettiği resmi yazıda 

belirtildiği üzere uygun bulunmamaktadır. 

 

 Erasmusa başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda 

tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak 

üzere programa başvuru yapabilirler. Ancak öğrencilerimizin başvurularının geçerli 

sayılabilmesi için başvuru tarihleri arasında (08 Şubat-01 Mart 2022 saat 15:00’a kadar) 

güncel transkriptlerini sisteme yüklemeleri ve transkriptlerinde tek dönem gitmek isteyenler 

için 30 AKTS iki dönem gitmek isteyenler için 60 AKTS’lik ders yüklerinin kaldığının 

tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

EK KISITLAMALAR: 
 

Tıp Fakültesi: Tıp Fakültesi intörn öğrencilerinin 12 ayı kapsayan stajlarını 1 aylık seçmeli 

stajları dışında yurt içindeki ya da yurt dışındaki tıp eğitimi kurumlarında yapmaları Tıp 

Fakültesi Dekanlığı’nca uygun bulunmamaktadır. 

 

Mimarlık Bölümü: Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri bir sonraki sene mimarlık 

eğitiminde almaları ve başarı ile geçmeleri gereken MİM201 ve MİM202 kodlu projeleri 

nedeniyle 2. sınıfta hareketlilikten faydalanmak üzere başvuru yapamazlar.  

 

Programa 2. ve 3. sınıf öğrencileri başvuru yapabilirler. 2. sınıf öğrencilerinin başvuru 

kapsamında eğitim alacakları döneme kadar MİM201 ve MİM202 kodlu projeleri başarı ile 

tamamlamış olmaları gerekmektedir. 3. sınıfta başvurup 4. Sınıfta değişimden yararlanacak 

öğrenciler ise 4. Sınıf eğitim programı kapsamında bulunan bitirme projelerini yurtdışında 

alamazlar. İlgili bölüm öğrencilerinin başvuru ve tercih aşamasında bu bilgiyi dikkate 

almaları rica olunur. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü: İnşaat Mühendisliği 2. ve 3. Sınıfa kayıtlı lisans öğrencileri 

programa başvuru yapabilirler. Yani ilgili bölümde 1. ve 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler başvuru 

yapamazlar. 

 

Ek-2

https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit


 

 

Hukuk Fakültesi: Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde yıllık ders planları uygulandığından 

ve bu sebeple 1. sınıfa kayıtlı öğrencilerin genel not ortalamaları güz döneminde aldıkları 

seçimlik dersler ile oluştuğundan Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları Hukuk 

Fakültesi Dekanlığı’nca uygun bulunmamaktadır. 

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması 

gerekmektedir: 
 

 

 Öğrencinin üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması 

 

 

 Önlisans ve lisans düzeylerindeki öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 

2.20/4.00, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 

2.50/4.00 olması 

 

 

 Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Erasmus+ kurumlararası anlaşmaya sahip 

olması ve öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim seviyesine uygun kontenjan bulunması.  

 

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim ya da staj faaliyetlerinden 

yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması ve 

yeni değişimin faaliyet türü için minimum süreyi karşılaması. 

 

Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, 

yüksek lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma 

süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak 

isteyen öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi 

olacaklardır. Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan faydalanmış ve 6 aylık 

değişim yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla 

tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir. Ancak aynı öğrenim 

kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere 

başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam Erasmus başarı 

puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır. 

 

Kurumlararası Anlaşmalar: 

 

Erasmus programına yapacağınız başvurunun geçerli olabilmesi, dil sınavına girebilmeniz ve 

Erasmus öğrencisi olarak bir kuruma yerleştirmenizin yapılabilmesi için öğrenim gördüğünüz 

bölümün sizin eğitim seviyenize uygun (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve girmiş 

olduğunuz dil sınavı ile yerleştirme yapılabilecek bir kurum ile anlaşması olması 

gerekmektedir.  

 

2022-2023 akademik yılında bölümlerimizin kurumlararası anlaşmalarının bulunduğu ve 

öğrenci kabul edebilecek kurumların listesine, anlaşma kontenjan ve sürelerine, gerekli dil 

becerisi bilgisine aşağıdaki excel dosyasından ulaşabilirsiniz. 

 

Kurumlararası Anlaşma Listesi İçin Lütfen Tıklayınız (08 Şubat 2022) 

 

http://int.kocaeli.edu.tr/content/upload/dosyalar/2022-2023-ogrenim-hareketliligi-anlasmalari0222122743.xlsx
http://int.kocaeli.edu.tr/content/upload/dosyalar/2022-2023-ogrenim-hareketliligi-anlasmalari0222122743.xlsx


 

 

Seçim Kriterleri: 
 

Genel Not Ortalaması: % 50 (Önlisans/lisans:2.20 Yüksek lisans/doktora: 2.50) 
 

Dil Puanı: Yazılı Dil Sınavı %50 (baraj 70) 

Sözlü Dil Sınavı %50 (baraj 50) 

Erasmus dil puanı sözlü ve yazılı dil sınavının %50’si alınarak hesaplanacaktır. 
 

100’lük sistemde olan genel not ortalaması ve Erasmus dil puanının % 50’si alınarak Erasmus 

başarı puanı oluşturulur. Örneğin bir öğrencinin genel not ortalaması 100 puan üzerinden 82, 

yazılı dil sınav sonucu 100 puan üzerinden 76, sözlü dil sınav sonucu 100 puan üzerinden 86 

ise öğrencinin Erasmus başarı puanı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

GNO 82 %50= 41 

Yazılı sınav sonucu: 76 %50=38 

Sözlü sınav sonucu: 86 %50= 43 

Erasmus dil sınav sonucu= 81 

Erasmus dil sınav sonucu: 81 %50=40,5 

Erasmus dil sınav sonucu %50+genel not ortalaması %50= Erasmus Başarı Puanı 

Erasmus Başarı Puanı: 40,5+41= 81,5 

 

 

Genel not ortalama bilginiz 02 Mart 2022 tarihinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’ndan alınacaktır.  

Ek Kriterler: 2022-2023 Erasmus Uygulama El Kitabı Ulusal Ajans tarafından henüz 

yayınlanmamıştır. 2022-2023 proje yılına ait uygulama el kitabının yayınlanması ile 

bölümlere göre Erasmus başarı puanları yayınlanmadan önce ek kriterler değişiklik 

olması halinde güncellenecek ve Erasmus başarı puanları güncel kriterlere göre 

oluşturulacaktır. 2021-2022 Erasmus uygulama el kitabına göre belirlenmiş kriterler 

aşağıdaki gibidir: 

 Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
1
 (İlgili belgeyi en geç 01 Mart 2022 saat 15:00’a 

kadar  kadar sisteme yükleyiniz) 

 Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (İlgili belgeyi en 

geç 01 Mart 2022 saat 15:00’a kadar  kadar sisteme yükleyiniz) 

 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan 
2
 (İlgili belgeyi en geç 01 Mart 2022 

saat 15:00’a kadar  kadar sisteme yükleyiniz) 

                                                           
1
 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 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 eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 
tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve 
terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya 
malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde 
önceliklendirilir 
2
 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. 

https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit


 

 

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

öğrenim kademesinde birden fazla kez katılım durumunda) (2019-2020 bahar dönemi 

öğrencilerine ve değişim dönemi salgından etkilenen öğrencilere uygulanmayacaktır) 

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik 

türüne göre öğrenim ya da staj hareketliliği başarı puanına azaltma uygulanır) -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 

Hem öğrenim hareketliliğine hem de staj hareketliliğine başvuru yapan ve seçilecek 

öğrencilerden faaliyet türlerinden birinden 10 puan düşürülür. Her iki faaliyete de başvuru 

yapan ve dil sınavında başarılı olan öğrencilerimizin hangi faaliyet türünde puanının 

düşürülmesini istediğini belirten dilekçenin en geç 01 Mart 2022 saat 15:00’a  kadar sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihe (01 Mart 2022) kadar sisteme dilekçe yüklemeyen 

öğrencilerin öğrenim hareketliliği başarı puanı otomatik olarak 10 puan düşürülecektir. 

 

 Seçim kriterlerini karşılamayan veya başvuru koşullarını sağlayamayan öğrencilerin 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler 

arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak 

seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

  

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (%50) 

 

08 Şubat 2022 – 01 Mart 2022 tarihleri arasında online başvurularını tamamlayan 

öğrencilerimizin genel not ortalamalarına ait bilgi 02 Mart 2022 tarihinde resmi olarak 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (ÖİDB) alınacaktır. Başvuruda 2021-2022 güz dönemi 

ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. 02 Mart 2022 tarihi 

itibariyle önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 GNO’yu 

sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır ve bu öğrencilerimiz dil sınavlarına 

girmeyeceklerdir.  

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak 

öğrencilerimizin henüz KOÜ’de transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim düzeyine ait 

transkriptlerindeki genel not ortalaması kullanılacaktır ve lisans (YL öğrencileri için) veya 

yüksek lisans (Doktora öğrencileri için) genel not ortalamalarının minimum 2.50 olması 

gerekmektedir.  Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen ve transkript notu henüz 

oluşmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdan aldıkları transkriptte yer alan GNO’ları 

kullanılacaktır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden 

öğrencilerimizin değerlendirilmesinde TUS ve DUS kazanma notları dikkate alınacaktır. 

Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli olan genel 

not ortalamaları ÖİDB’den alınamayacağından bu öğrencilerimizin başvuru tarihleri 

arasında (08 Şubat 2022-01 Mart 2022 saat 15:00’a kadar) GNO için kullanılacak notu 

gösterir belgeyi en geç 01 Mart 2022 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qOGxV2m8CFNMRxLnDFiRS8li-xjo-yBYXWvJZMAEmfM/edit


 

 

Belge teslimi yapmayan yeni dönem yüksek lisans, doktora, yatay-dikey geçiş ve TUS-

DUS öğrencilerinin başvuruları değerlendirme ölçütü sağlanamadığından geçersiz 

sayılacaktır.  

Herhangi bir sebeple ders notu girişi yapılmamış öğrencilerin genel not ortalamasında 

oluşacak kayıplarından birim sorumlu değildir. Lütfen not ortalamanızı 02 Mart 2022 

tarihinden önce kontrol ediniz ve eksik not girişi olması halinde bölümünüzle iletişime 

geçip GNO’nun düzeltilmesini sağlayınız.  Ayrıca not ortalamanız gerekli başvuru 

kriterlerini sağlamıyorsa lütfen başvuru yapmayınız.  

  

Yabancı Dil (%50) 

 

2022-2023 akademik yılında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran tüm 

öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yapılacak online dil sınavına girmek zorundadırlar. Yazılı İngilizce, Almanca ve Fransızca 

sınavları çoktan seçmeli olacak ve 30 sorudan oluşacaktır. Sınav süresi her bir oturum için 45 

dakika olacaktır. Yazılı sınavda baraj tüm diller için 100 üzerinden 70 puandır.  

Yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yapılacak online sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınav için baraj 100 üzerinden 50 

puandır. Her iki sınavın (yazılı ve sözlü) %50’si alınarak öğrencinin “Erasmus Dil Puanı” 

belirlenecektir. 

Lütfen dikkat 

Erasmus öğrencisi olabilmek için öncelikle tüm öğrencilerin yazılı sınava girmesi 

gereklidir. 

Yazılı sınav (test) sözlü sınav için ön koşuldur. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri not alan 

öğrenciler sözlü sınava girme hakkı kazanacaktır. Yazılı sınavdan 69 ve altı not alan 

ve/veya sınava girmeyen öğrenciler sözlü sınava giremeyecekler ve başarısız 

sayılacaklardır. 

Sözlü sınava girme hakkı elde etmiş olup, sözlü sınavdan 50 ve üstü bir not alan 

öğrencilerin Erasmus dil sınavı başarı durumu yazılı sınav notunun %50si ve sözlü 

sınav notunun %50’si alınarak hesaplanacaktır. Sözlü sınavdan 49 ve altı not alan 

ve/veya sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır. 

Güvenirliği arttırmak amacıyla test aynı seviyede hazırlanmış rastgele dağılımlı 

sorulardan oluşacaktır. Sınav, her soru yeni bir sayfada görüntülenecek ve gezinti 

yöntemi ardışık olacak şekilde düzenlenecektir. Diğer bir ifade ile çözülen veya boş 

bırakılan sorulara geri dönüş olmayacaktır. 

Yazılı ve sözlü dil sınavları UZEM üzerinden uygulanacaktır ve ilgili bilgiler 

öğrencilerimize Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) web sitesi duyurular sayfasında 

(http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/duyurular.php) yayınlanacaktır. Yazılı İngilizce, 

Almanca ve Fransızca dil sınavı 05 Mart 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 

İngilizce sınavına girecek öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle İngilizce sınavı birden 

fazla oturumda ve saatte gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınava girecekleri oturum ve 

saatler 03 Mart 2022 tarihinde YDYO web sayfasında duyurulacaktır. Sınav esnasında 

elektrik kesintisi, bağlantı kesintisi gibi teknik bir sorun yaşamanız halinde sınav 

saatleri içerisinde en kısa sürede hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine yaşadığınız teknik 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/duyurular.php
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr


 

 

sıkıntıyı açıklayarak e-posta atmanız gerekmektedir. Gerekli inceleme sonrası sınava 

girememe gerekçeniz geçerli görüldüğü takdirde telafi sınavına girmeniz mümkün 

olacaktır.  Sınav günü teknik problem yaşamayacağınız, internet bağlantınızın güçlü 

olduğu bir ortamda olmaya lütfen özen gösteriniz.  

Yazılı İngilizce, Almanca ve/veya Fransızca sınavlarından 70 ve üzeri puan alan 

öğrencilerimiz yine UZEM üzerinden yapılacak sözlü dil sınavlarına katılacaklardır. 

Sözlü dil sınavları 07-09 Mart 2022 tarihleri arasında YDYO’nun öğrenci sayısına göre 

yapacağı planlama doğrultusunda uygun bulduğu gün ve saatte gerçekleştirilecektir. 

Sözlü dil sınavı esnasında kameranızın açık olması zorunludur. Sözlü dil sınavına 

başlamadan önce öğrenci kimlik kartınızı ekrana göstermeniz gerekmektedir. Sözlü dil 

sınav barajı 50’dir.  

Sınavların uygulanış şekliyle ilgili detaylı açıklamalar Yabancı Diller web sayfasında da 

yayınlanacaktır. Lütfen verilen bilgileri dikkatlice okuyunuz.  

Lütfen herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu süre zarfında YDYO duyurular 

sayfasını ve birimimiz duyurularını titizlikle takip ediniz.  

Öğrencilerimizin farklı dillerde eğitim veren kurumlara başvurması halinde birden fazla dil 

sınavına girmeleri mümkündür. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (YDYO) düzenlenecek 

sınava girecek öğrencilerin listesi online başvuruda “Dil Sınavına Gireceğim” kısmında 

işaretlenen dile göre düzenleneceğinden öğrencilerimizin öncelikle 2022-2023 Öğrenim 

Hareketliliği Anlaşmaları dosyasında yer alan bölüm anlaşmalarını ve eğitim dillerini kontrol 

etmeleri ve sonrasında tercih edecekleri kuruma göre doğru dil sınavı tercihinde bulunmaları 

gerekmektedir. Misafir olunacak kuruma yerleştirme aşamasında hem eğitim dili İngilizce bir 

üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih edecekseniz her 

iki dilde de sınava girmeniz gerekir.  

Erasmus öğrenim hareketliliği öğrenci seçiminde YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi 

dil sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir.  

Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı online dil sınavına girmesi 

zorunludur.  

Baraj olarak belirlenen notun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin 

programdan faydalanması mümkün olmayacaktır. 

 

 

Sınav Tarihi 

Sınav Sınav Yeri Saat 

05 Mart 2022 Cumartesi 

 

İngilizce 

Yazılı Sınav 

UZEM YDYO 

sayfasında 

duyurulacak 

http://int.kocaeli.edu.tr/content/upload/dosyalar/2022-2023-ogrenim-hareketliligi-anlasmalari0222122743.xlsx
http://int.kocaeli.edu.tr/content/upload/dosyalar/2022-2023-ogrenim-hareketliligi-anlasmalari0222122743.xlsx


 

 

05 Mart 2022 Cumartesi 

 

Almanca 

Yazılı Sınav 

UZEM YDYO 

sayfasında 

duyurulacak 

05 Mart 2022 Cumartesi 

 

Fransızca 

Yazılı Sınav 

UZEM YDYO 

sayfasında 

duyurulacak 

07-09 Mart 2022 

 

İngilizce 

Almanca  

Fransızca 

Sözlü Sınav 

UZEM YDYO 

duyurular 

sayfasında 

yayınlanacaktır 

 

 

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen 

öğrencilerimizin yaptıkları başvuruları sistemden silmeleri önemle rica olunur. Başvuru 

yapan öğrencilerimizin başvuruda belirttikleri dil sınavı tercihlerine göre 

Yüksekokulumuza öğrenci listeleri verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav 

planlaması yapılmaktadır. Vazgeçildiği halde sistemden silinmeyen başvurular emek, 

zaman ve malzeme kaybına yol açmaktadır.  

 

İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlar için: 

 

Eğitim dili sadece İtalyanca ya da İspanyolca olan kurumlara yerleştirilmek üzere başvuracak 

öğrencilerimizin, başvuru tarihleri içerisinde (08 Şubat 2022–01 Mart 2022) söz konusu dil 

ya da dilleri orta düzeyde (B1) bildiklerini belgelemeleri halinde, bu öğrencilerimiz başvuru 

yapan ve İngilizce puanı ile yerleştirilecek olan diğer öğrencilerden öncelikli 

olarak değerlendirilecektir. Ancak bu öğrencilerimizin de yazılı ve sözlü İngilizce dil 

sınavına girip geçer not almaları zorunludur. Öğrencilerimizin başvuru tarihlerinden 

sonra getirecekleri dil belgeleri ya da B1 düzeyinden düşük dil belgeleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır 

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan 

yükseköğretim kurumlarına ait kontenjanların İtalyanca ve İspanyolca sertifika getiren 

öğrenciler tarafından doldurulamaması durumunda isteğe göre tercih eden öğrencilerimiz bu 

kurumlara İngilizce geçerli sınav notları ile seçilebileceklerdir. İtalyanca ya da İspanyolca 

eğitim veren kurumlara giden öğrencilerin bu dillerde gidene kadar hazırlık yapması ve 

yurtdışına çıkmadan tercih edilen kurumun dil yeterliliklerini yerine getirmeleri öğrencilerin 

sorumluluğundadır. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumu tercih eden 

öğrencilerimizin bu hususu dikkate almaları önem arz etmektedir.   

Başvurmak için: 



 

 

 Öncelikle bölümünüz ve öğrenim gördüğünüz düzeye (önlisans/lisans/yüksek 

lisans/doktora) uygun kurumlararası anlaşma ve kontenjanın olup olmadığını kontrol 

edin.  

 Lütfen bu bilgilendirme metninin en altında yer alan link aracılığıyla 08 Şubat 2022-

01 Mart 2022 tarihleri arasında online başvuru formunu dikkatlice ve doğru bir 

biçimde doldurun. Başvuru kaydı sonrasında verilen kodu not alın. Yanlış ya da eksik 

bilgi girmeniz halinde bu kod vasıtasıyla başvuru tarihleri içinde başvurunuzu silip 

tekrar doğru bilgilerle başvuru yapabilirsiniz.  

 Lütfen online başvuruyu tamamlamadan önce TC kimlik numaranızı, öğrenci 

numaranızı, adınızı ve soyadınızı, eğitim seviyenizi, bölümünüzü, gireceğiniz dil 

sınavlarını doğru bir biçimde doldurduğunuzdan emin olunuz. 

 Online başvuruda sisteme gireceğiniz yanlış bilgiler seçim için toplanacak verilerin 

toplanamamasına yol açmaktadır ve yapacağınız yanlışlıklar dolayısıyla verileriniz 

alınamadığından başvurunuz geçersiz sayılabilir. Başvuru formunu doğru bir biçimde 

doldurmak sizin sorumluluğunuzdadır.   

 Online başvuru sistemi 08 Şubat 20202 saat 10:30’da (TSI) açılacak 01 Mart 2022 

saat 15:00’da (TSI) kapanacaktır.  Başvuru formunuzu Erasmus bölüm 

koordinatörünüze imzalatmanıza, çıktısını alıp birime teslim etmenize gerek 

yoktur. 
 Başvuru formunda yanlış ya da eksik bilgi doldurmanız halinde oluşacak sıkıntılardan 

birimimiz sorumlu değildir. 

 Başvuru yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıtlı oldukları program için 

uygun enstitü ve program üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. Ancak kayıtlı 

oldukları programa ait anlaşma verileri için enstitüler ya da programlar adına 

kurumlararası anlaşmalar bulunmadığından uygun fakülte ve bölümün kurumlararası 

anlaşma verilerinde yer alan yüksek lisans ve doktora kontenjanlarını kullanacaklardır. 

Başvuru esnasında kayıtlı olduğunuz programı bulamamanız halinde lütfen birimle 

ivedilikle iletişime geçin (intoffice@kocaeli.edu.tr).   

Başvuru sonrası:  

 02 Mart 2022 tarihinde ÖİDB’den güncel genel not ortalamalarınız alınacak ve 

kriterlere uygun öğrenciler online başvuruda tercih edilen yabancı dil sınavı için 

listeye eklenecektir. Dil sınavına girecek öğrencilerin listesi 02 Mart 2022 tarihinde 

saat 17:00’da web sitemizde yayınlanacaktır. Genel not ortalaması düzey için 

belirlenen minimum not ortalamasının altında olan öğrenciler, KOÜ’de transkripti 

oluşmamış ve geçerli belgeyi de birime başvuru tarihleri arasında teslim etmemiş yeni 

dönem yüksek lisans/doktora/yatay-dikey geçiş/TUS-DUS öğrencileri ((bknz. Sayfa 

2/not dökümü),  kurumlararası anlaşması bulunmayan bölüm öğrencileri listeye dahil 

edilmeyecektir Programdan faydalanmak isteyen tüm öğrenciler online başvurudaki 

dil sınavı tercihlerine göre yukarıda tarih, gün, saat, yer bilgisi verilen yabancı dil 

sınav ya da sınavlarına gireceklerdir. 

 Yabancı dil sınavı sonuçları 10 Mart 2022’de web sitemizde ilan edilecektir. 

 Yabancı dil sınav sonuçları ve genel not ortalamalarına göre bölümlere göre Erasmus 

başarı puanları oluşturulacak ve 21 Mart 2022’de web sitemizde ilan edilecektir. 

 Bölüm listelerine dahil edilen öğrenciler için yerleştirme toplantıları 24-25 Mart 

tarihlerinde her bir bölüm için ilan edilen gün ve saatte online olarak yapılacaktır. 

 30 Mart 2022 tarihinde yerleştirme sonuçları web sitemizde ilan edilecektir.  

  

mailto:intoffice@kocaeli.edu.tr


 

 

2022-2023 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma 

takvimini lütfen inceleyiniz. Çalışma Takvimi 

 

Hibelendirme:  

DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından 

sağlanmaktadır. 2022-2023 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı 

yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2022 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından 

Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis 

edilebilecektir.  

Yurtdışındaki kurumlara yerleştirilen öğrencilerimizin değişim dönem ya da 

dönemlerinin hibelendirilip hibelendirilmediği 30 Mart 2022 tarihinde nihai yerleştirme 

sonuçlarının web sitemizde ilan edilmesiyle kesinlik kazanacaktır. Yerleştirilen öğrenci 

sayısına göre hibelendirilen öğrenci sayısı ve süresinde kısıtlamalar yapılabilir.   

  

Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe 

destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı 

taahhüt etmez. Değişimden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için hibelendirme 

aşağıdaki tabloda yer alan ülke grupları esas alınarak yapılacaktır. 2022-2023 Erasmus 

Uygulama El Kitabı’nda hibe tutarları ya da ülke gruplarında değişiklik olması halinde 

web sitemizden 2022-2023 akademik yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden 

faydalanacak öğrencilerimiz için yenilenen hibe tutarları yayınlanacaktır.   

 

Hayat pahalılığına göre 
ülke grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Öğrenci                                   
Öğrenim Hibesi (€) 

1 ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, 
Lüksemburg, İsveç, Birleşik Krallık, Lihtenştayn, 
Norveç, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, 
İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Hollanda, 

Malta, Portekiz  

                                                 
600 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, Makedonya, Türkiye 

                                                            

450 

 

 Okudum, anladım, başvurmak istiyorum. 

http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=2017-2018-akademik-yili-erasmus-ogrenim-haraketliligi-calisma-takvimi
http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=2017-2018-akademik-yili-erasmus-ogrenim-haraketliligi-calisma-takvimi
http://www.erasweb.eu/university-outgoing-student-application-3900-tr.aspx


2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği 

Çalışma Takvimi 

2022-2023 Proje Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi 

4 Şubat 2022 

2022-2023 Öğretim yılında kullanılacak Erasmus+ Kurumlararası Anlaşma 

(Erasmus+ Inter-institutional Agreement) formlarının tüm bilgiler tamamlanmış 

olarak Bölüm Koordinatörleri tarafından Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletilmesi 

8 Şubat 2022 -01 

Mart 2022 

2022-2023 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvurunun yapılması 

Başvurular 8 Şubat 2022 Salı günü saat 10:00’da başlayacak, 1Mart 2022 Salı 

günü saat 17:00’da sona erecektir. 

  

2 Mart 2022 

Başvuru formunu dolduran ve geçerli dil puanı sunan öğrencilerin genel not 

ortalamalarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınması 

Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrenci Listesinin Yayınlanması (Uluslararası 

İlişkiler Birimi web sayfası duyurularda) 

3 Mart 2022 
Yabancı Diller Yüksekokuluna (YDYO) listenin gönderilmesi 

Yazılı Dil Sınavı Saatinin Duyurulması (YDYO web sayfası duyurularda) 

5 Mart 2022 

(Cumartesi) 

Yazılı Online Dil Sınavı İngilizce 

Sınav saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulacaktır. 

Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurularında 

yayınlanacaktır. 

5 Mart 2022 

Yazılı Online Dil Sınavı Almanca 

Sınav saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulacaktır. 

Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurularında 

yayınlanacaktır. 

5 Mart 2022 

Yazılı Online Dil Sınavı Fransızca 

Sınav saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulacaktır. 

Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurularında 

yayınlanacaktır. 

7 Mart 2022-9Mart 

2022 

İngilizce, Almanca, Fransızca Sözlü Dil Sınavlarının Gerçekleştirilmesi 

Sözlü dil sınavı gün ve saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında 

duyurulacaktır. 

Ek-3



10 Mart 2022 Sözlü Dil Sınavı Sonuçlarının ve Erasmus Dil Puanlarının Duyurulması 

10 Mart-13 Mart 

2022 

Sözlü Dil Sınavı Sonuçlarına İtiraz Süresi 

İtirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu’na mail ile iletilecektir. 

14 Mart 2022 Sözlü Dil Sınavı İtiraz Sonuçlarının Duyurulması 

21 Mart 2022 Bölümlere göre başarı listelerinin yayınlanması 

24-25 Mart 2022 Online Yerleştirme Toplantıları 

30 Mart 2022 Yerleştirme sonuçlarının birim web sayfasından duyurulması. 

30 Mart-3 Nisan 2022 Yerleştirme sonuçlarına itiraz süresi 

30 Mart 2022 

itibariyle 

Uluslararası İlişkiler birim danışmanınız güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek 

öğrencileri gidecekleri üniversitelere bildirmesi ve başvuru konusunda öğrenciye 

destek vermesi. Öğrencilerin gidecekleri kurumun BAŞVURU SON 

TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir. 

 

15 Nisan 2022 
Öğrenim hareketliliğinden 2022-2023 akademik yılında faydalanmak üzere 

seçilen öğrenciler için son feragat tarihi. 

 20 Nisan 2022 

(ORYANTASYON) 

2022-2023 Erasmus+ öğrencileri için oryantasyon programı Katılım 

ZORUNLUDUR. (Yer ve Saati Birimimiz tarafından sayfamızdan 

duyurulacaktır.) 

 



2022 - 2023 Akadem�k Yılı
Staj Hareketl�l�ğ� Çalışma Takv�m�

30 KASIM 2021
1 MART 2022

5 MART 2022

Bireysel anlaşmalar için; 
1) Karşı kurumdan davet mektubunun,
2) Kurum onayı (bireysel) belgesinin,
3) Üniversite onayı belgesinin hazırlanması

4 ŞUBAT 2022 Ortak anlaşmalar için; 
Erasmus Bölüm Koordinatörleri tarafından 
hazırlanacak olan anlaşmaların imzaları 
tamamlanmış olarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne 
teslim edilmesi

8 ŞUBAT 2022
1 MART 2022

2022 – 2023 Erasmus+ Staj Hareketliliği
Online Başvurunun Yapılması

Yazılı Online Dil Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca

7-9 MART 2022 İngilizce, Almanca, Fransızca Sözlü Dil Sınavları

10 MART 2022 Sözlü Dil Sınavı Sonuçlarının ve Erasmus Dil Puanlarının
Duyurulması

KOU

30 MART 2022

Feragat İçin Son Tarih15 NİSAN 2022

Oryantasyon Toplantısı (Katılım Zorunludur)

10-13 MART 2022 Sözlü Dil Sınavı Sonuçlarına İtiraz Süresi

14 MART 2022 Sözlü Dil Sınavı İtiraz Sonuçlarının Duyurulması

21 MART 2022 Bölümlere Göre Başarı Listelerinin Yayınlanması

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması

30 MART-3 NİSAN 2022 Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz Süresi

19 NİSAN 2022

24-25 MART 2022 Ortak Anlaşmalar İçin Online Tercih Yapılması

Ek-4



 
 

Öneml� Hatırlatmalar
 
 

* Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve
öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Bundan dolayı
başvuru tarihleri arasında online başvuru yapılmalı ve davet
mektubu, karşı kurum onayı, üniversite onayı gibi belgeler sisteme
eksiksiz bir şekilde online olarak yüklenmelidir. Aksi takdirde
başvurunuz dikkate alınmayacaktır.

* 2022 - 2023 staj hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilen
öğrenciler için staj tarih aralığı 1 Haziran 2022 - 30 Eylül 2023'tür.
Ancak üniversitemiz hesaplarına faaliyet süresine ait hibe ödeneği
takriben Eylül ayı sonu yada Ekim ayı ortaları gibi yatırıldığından,
faaliyet başlangıç tarihi olan 1 Haziran 2022 tarihinde staj
hareketliliğini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimize ödemeleri
genel olarak faaliyetleri bitiminde yapılır.

*

KOU

Çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yapıldığında 
sitemizden duyuru yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin 
düzenli olarak duyurularımızı takip etmelerini tavsiye ederiz.

ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

KOUKOU

Asil olarak seçilen öğrencilerimiz maksimum 3 ay
hibelendirilecektir.

*

*Takvimde belirtilen 4 Şubat 2022 tarihi Erasmus bölüm koordinatörleri içindir.
*Dil sınavına girecek öğrencilerin listesi 2 Mart'ta websitemizden duyurulacaktır.
*Yazılı online dil sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından duyurulacaktır.
*Sözlü dil sınavı gün ve saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından duyurulacaktır.
*Sözlü dil sınavı itirazları Yabancı Diller Yüksekokulu'na e-posta yoluyla yapılacaktır.


