
TÜRKÇE DUYURU 

 

Üniversitemiz, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumlarının sahip 

olması gereken “Erasmus Üniversite Beyannamesine" sahiptir. Bu faaliyetten yararlanacak öğrenciler anlaşmalı 

yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali 

destek alma (hibe alma) şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün 

masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak 

istenmektedir. Erasmus öğrencisi olarak seçilmiş olan öğrencilerden isteyenler maddi destekten feragat 

edebilirler. Erasmus+ Programında ülkelerin ekonomik durumları dikkate alınarak 2021-27 Döneminde 

Öğrencilere ödenecek hibe miktarları güncellenmiştir. Bu doğrultuda 2022-2023 Akademik Yılı'nda AB 

Program ülkeleri yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre 3 gruba ayrılarak, her bir ülke için aşağıdaki 

tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.  

  

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler ve Aylık Öğrenim Hibe Miktarları (Avro)  

  

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri:  

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, 

Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

Aylık 600 Avro 

  

3. Grup Program Ülkeler: 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye  

Aylık 450 Avro 

 

ÖNEMLİ: 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği'nden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler toplamda 4 ay (120 gün) için 

hibelendirilecektir. 

  

2022-2023 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği'nden yararlanacak olan öğrencilerin sahip olması gereken asgari 

şartlar ve başvuru değerlendirme ölçütleri T.C Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi (Ulusal Ajans) ve Antalya Bilim Üniversitesi tarafından aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

  

1- Öğrencinin Üniversitemiz bünyesinde bir yükseköğretim programına (lisans) kayıtlı olması ve tam zamanlı 

öğrenci olması, 

2- Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 

3- Başvuruda bulunacak öğrencilerin Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'ni gerçekleştirecekleri dönem için 30 

ECTS’lik ders yükü olması gerekmektedir, 

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim 

hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçemez,  

5-TOEFL IBT (72), YDS ve YÖKDİL (50) belgesi olanlar, sonuç belgeleri ile başvuru yapabilirler. İngilizce dil 

sınav belgesi olmayan öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan 

yabancı dil sınavına girmek zorundadır. Sınavın tekrarı ve telafisi yapılmayacaktır. Girilmemesi durumunda puan 

hesaplamasına 0 olarak katılır, 

6) Öğrenim için İngilizce sınav baraj puanı lisans öğrencileri için 100 üzerinden 50'dir, 

7) Erasmus anlaşmalarında değişiklik yaşanabilir. 

 

  

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî süreler: 

· Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır, 

· Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir,  

· Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin 

tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep 

sayılmadan önce Türkiye Ulusal Ajansı ile iletişime geçilecektir, 

· Mücbir sebepler dışında asgari süre (2 tam ay) tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet 

geçersiz sayılır ve tahsis edilen hibe geri alınır. 

  

 

  



2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme 

ölçütleri ve ağırlıklı puanları şunlardır:  

  

- Akademik başarı düzeyi: %50 

- Dil Seviyesi: %50 

- Daha önce yararlanma: -10 puan  

- Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan 

- Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan 

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma 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 seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama:-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 

-Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 

uygulanır): -5 puan, 

 

***Seçildiği halde Erasmus+ Öğrenim hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim 

süresi son tarihi 13/11/2022’dir. Bu süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler daha sonraki 

herhangi bir Erasmus+ hareketliliği başvurusunda -10 puan uygulanacaktır. 

 

   

Öğrencilerin seçimi, başvuruda bulunan öğrenciler arasından Ulusal Ajans ve Antalya Bilim Üniversitesi 

tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağı 

doğru sıralanmasıyla seçilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. Öğrenci lerin, aynı 

öğrenim kademesi içerisinde (1.kademe: ön lisans, lisans, ikinci kademe: yüksek lisans, üçüncü kademe: doktora) 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetine tekrar başvuruları durumunda akademik başarı ve yabancı dil puanı 

ortalamaları hesaplanırken 10 puan azaltma uygulanır. 

  

2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde Erasmus+ Değişim Programı’ndan faydalanacak öğrencilerin seçimi 

yukarıdaki kriterlere bağlı kalınarak gerçekleştirilecektir. Buna istinaden Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden 

faydalanmak isteyen öğrencilerin 04 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yazılı olarak gerçekleştirilecek İngilizce 

sınavına katılmaları gerekmektedir. Öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınması için bu sınavdan en az 

50 puan almaları zorunludur. Daha önce Erasmus başvurusu yapmış ve İngilizce Sınavı’na girmiş olan öğrencilerin 

de bu sınava girmeleri beklenmektedir. Sınav uygulaması ile ilgili diğer detaylar Antalya Bilim Üniversitesi web 

sayfasında ilan edilecek ve mail ile öğrencilere iletilecektir.  

Üniversitemize 2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemi için Ulusal Ajans tarafından ayrılan toplam bütçeye 

uygun olarak öğrenim hareketliliği programına başvuran aşağıda belirtilen kontenjanlara bağlı kalınarak 

öğrencinin gönderilmesi planlanmaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi ve Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin seçimi Rektörlüğümüzce resmi görevlendirme ile seçilmiş üyelerden 

oluşan Erasmus Seçim Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. 

  

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine Dair Önemli Hususlar 

1-     Başvurular 20 Ekim 2022 – 2 Kasım 2022 tarihleri 

arasında https://forms.gle/7gPa2zJYm1B8S3rM8  adresinden online olarak yapılacaktır, 

2-     Başvuru esnasında talep edilen bilgileri eksiksiz olarak tamamlayınız ve seçim kriterlerini kontrol ederek, 

eğer koşulları sağlıyorsanız ilgili- kanıtlayıcı belgeleri yagmur.kaya@antalya.edu.tr veya erasmus@antalya.edu.tr 

adresine gönderiniz, 

3-     Bu başvuru ilanında belirtilemeyen hususlar için Erasmus El Kitabı (2021/2022) temel alınarak işlem 

yapılacaktır, 

4-     Bu ilan formunda güncel gelişmelere göre ilave bilgilendirme eklenebilir. Lütfen belgeyi indirmeden web 

sayfasında inceleyiniz, 

5-     Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir, 

6-   Aynı ilan döneminde staj ve öğrenim olmak üzere iki hareketlilik türüne de aynı anda başvuru olması 

durumunda öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne -10 puan azaltma uygulanır. 

7-     Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri 

öğrencinin KENDİ sorumluluğundadır. 
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KONTENJAN: 

Öğrenim Hareketliliği Kontenjan Sayısı: 11 (toplamda)  

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi= 6 öğrenci (toplamda) 

İşletme: 2 

Ekonomi: 1 

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler: 2 

Psikoloji: 1 

 

Turizm Fakültesi = 1 öğrenci (toplamda) 

 

Mühendislik Fakültesi= 2 öğrenci (toplamda)  

 

Hukuk Fakültesi=1 öğrenci (toplamda)  

 

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi= 1 öğrenci (toplamda) 

 

 

ÖNEMLİ: Yukarıda belirtilen bölümlerden başvuran adayların barajı geçememe durumunda kontenjan 

en çok Erasmus anlaşması olan bölümlere eşit bir şekilde dağıtılacaktır.  

 

Lütfen tüm sorularınızı erasmus@antalya.edu.tr  veya yagmur.kaya@antalya.edu.tr  adresine e-posta ile sorunuz. 

 

ENGLISH ANNOUNCEMENT 

 

Our university has the "Erasmus Higher Education Charter", which higher education institutions must have in 

order to participate in the Erasmus+ Study Mobility activity. Students who will benefit from this activity will have 

the chance to become an exchange student at a contracted higher education institution and receive financial support 

(grant) for the period of their stay abroad within the scope of the program. The support will not be requested back 

and it is not intended to cover all the expenses of the students, it is only intended to help with the additional 

expenses arising from the mobility. Students who have been selected as Erasmus students can waive the financial 

support. The grant amounts to be paid to the Students in the 2021-27 Term have been updated in the Erasmus+ 

Program, taking into account the economic conditions of the countries. Accordingly, in the 2022-2023 Academic 

Year, the EU Program countries are divided into 3 groups according to their living standards and cost-effectiveness 

indexes and it is appropriate to give the grant amounts shown in the table below for each country.  

 

Host Countries in Mobility and Monthly Tuition Grant Amounts (Euros):  

 

1st and 2nd Group Program Countries: 

Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, 

France, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece 

600 Euro per month 

 

3. Group Program Countries: 

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, North Macedonia, Poland, Romania, 

Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey 

450 Euro per month 

 

IMPORTANT: 

Students who are entitled to benefit from Erasmus Study Mobility will be granted a grant for a total of 4 months 

(120 days). 

 

The minimum requirements and application evaluation criteria for students who will benefit from the 2022-2023 

Academic Year Study Mobility are stated as follows by the Presidency of the European Union, the European Union 

Education and Youth Programs Center (National Agency) and Antalya Bilim University: 

 

mailto:erasmus@antalya.edu.tr
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1- The student must be registered to a higher education program (undergraduate) within our University and be a 

full-time student, 

2- The cumulative academic grade point average of undergraduate students should be at least 2.20/4.00, 

3- Students who will apply must have a course load of 30 ECTS for the semester in which they will carry out 

Erasmus+ Study Mobility, 

4- If it has benefited from higher education mobility activities in the 2014-2020 and/or 2021-2027 Erasmus+ 

periods within the current education level, the total period cannot exceed 12 months with the new activity,  

5-Those who have TOEFL IBT (72), YDS and YÖKDİL (50) certificates can apply with their result documents. 

Students who do not have an English language exam document have to take the foreign language exam prepared 

by Antalya Bilim University School of Foreign Languages. There will be no repetition or make-up of the exam. If 

it is not entered, it is included in the score calculation as 0,  

6) It is 50 out of 100 for the English studying minimum exam score, 

7) There may be changes in Erasmus agreements.  

 

Minimum and maximum periods determined by the European Commission:  

 

· The minimum period for study mobility is 2 full months, the maximum duration is 12 full months,  

· The duration of the activity must be carried out without interruption,  

· In the event that the activity is interrupted due to force majeure, the activities for which the minimum period 

cannot be completed are accepted, provided that the force majeure can be documented, and a grant is given for the 

remaining time. Before an event or situation is considered a force majeure, the Turkish National Agency will be 

contacted, 

· Except for force majeure, if the students return before the minimum period (2 full months) is completed, the 

activity will be deemed invalid and the allocated grant will be withdrawn.  

 

The evaluation criteria and weighted scores to be used in the evaluation of 2022-2023 Academic Year Spring 

semester applications are as follows: 

 

-Academic success level: 50% 

-Language Level: 50% 

-Earlier exploit: -10 points 

-Children of martyrs and veterans: +15 points  

-Students with disabilities (provided that the disability is documented): +10 points  

-Students for whom protection, care or accommodation decision has been taken within the scope of Social Services 

Law No. 2828 and Child Protection Law No. 5395: +10 points  

-Previous benefit (with or without grant): -10 points 

-Participation in mobility in the country of citizenship: -10 points 

-Failure to participate in the mobility without giving a timely waiver notification despite being selected for the 

mobility: -10 points 

-For students selected for mobility: Not attending meetings/trainings organized by the higher education institution 

on mobility without an excuse (applicable if the student reapplies to Erasmus): -5 points 

-Declaring that he will take the language exam and not taking it without an excuse (applicable if the student 

reapplies to Erasmus): -5 points 

 

***The deadline for the waiver notification period is 11/11/2022 for students who give up participating in 

Erasmus+ Learning Mobility despite being selected. Students who do not make a waiver notification within 

this period will receive -10 points for any further Erasmus+ mobility application.  

 

The selection of the students is selected from among the students who have applied, taking into account the 

evaluation criteria and weighted scores announced by the National Agency and Antalya Bilim University, by 

ranking the scores from the highest to the lowest. The students with the highest scores are selected within the 

budget quota. If students reapply to the Erasmus+ Learning Mobility activity within the same education level (1st 

level: associate degree, undergraduate, second level: master, third level: doctorate), a reduction of 10 points is 

applied when calculating their academic achievement and foreign language score averages. 

 

The selection of the students who will benefit from the Erasmus+ Mobility Program for Spring semester of the 

2022-2023 Academic Year will be made by adhering to the above criteria. Accordingly, students who want to 

benefit from Erasmus+ Study Mobility are required to take the written English exam to be held on Friday, 04 

November 2022. Students must get at least 50 points from this exam in order for their applications to be evaluated. 

Students who have previously applied for Erasmus and have taken the English Exam are also expected to take this 



exam. Other details about the exam application will be announced on the website of Antalya Bil im University and 

will be sent to the students by e-mail. Erasmus+ applications for the Spring Semester of the 2022-2023 Academic 

Year will be received from the address https://forms.gle/7gPa2zJYm1B8S3rM8   
In accordance with the total budget allocated by the National Agency for the 2022-2023 Academic Year Spring 

semester, students who apply to the learning mobility program are planned to be sent to our university by adhering 

to the quotas specified below. The evaluation of the applications and the selection of the students who will benefit 

from the Erasmus+ Study Mobility will be carried out by the Erasmus Selection Commission, which consists of 

members elected by our Rector's official assignment.  

 

Important Considerations for Erasmus+ Student Mobility for Study  

 

1- Applications will be made online at https://forms.gle/7gPa2zJYm1B8S3rM8 between 20 October 2022 

– 2 November 2022, 

2- Complete the information and documents requested during the application completely and upload them to the 

system, 

3- For the issues that are not specified in this application announcement, action will be taken on the basis of the 

Erasmus Handbook (2021/2022), 

4- Additional information can be added in this announcement form according to current developments. Please 

review the document on the web page before downloading it,  

5- The fact that the student has a course from below and has repeated the grade does not prevent the Erasmus+ 

application, 

6- In case of simultaneous application to two types of mobility, internship and study, in the same announcement 

period, a reduction of -10 points is applied to the mobility type preferred by the student.  

7- The student's exit procedures, obtaining a place to stay abroad, passport and visa procedures are under the 

student's OWN responsibility. 

 

QUOTA: 

 

Number of Study Mobility Quotas: 11 (in total)  

 

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences = 6 students (total) 

 

Business Administration= 2 

Economy=1 

Political Science and International Relations= 2 

Psychology=1 

 

 

Faculty of Tourism = 1 student (in total) 

 

Faculty of Engineering and Natural Science= 2 students (in total) 

 

Faculty of Law=1 student (in total)  

 

Faculty of Fine Arts and Architecture = 1 student (total) 

 

Please ask all your questions by e-mail to erasmus@antalya.edu.tr or yagmur.kaya@antalya.edu.tr. 
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