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EGE ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS+ KARMA YOĞUN PROGRAMLAR  

(BLENDED INTENSİVE PROGRAMMES-BIPs) 

EK KONTENJAN İLANI 

BAŞVURU TAKVİMİ  

Başvuru İlanı 14 Ekim 2022 

Başvuru ilanının duyuruda kalma süresi  
14 Ekim 2022-19 Ekim 

2022 

Başvuru Tarihleri 

(Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online başvuru yapılacaktır.)  

19 Ekim 2022 08:00 –  

21 Ekim 2022 17.00 

Başvuran öğrencilere Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Seçim Komisyonu 

tarafından Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı düzenlenmesi  

(Yüz yüze gerçekleştirilecek olup katılım zorunludur.) 

(Sınav yeri ve saati, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 

duyurulacaktır.) 

24 Ekim 2022 

Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı Sonucunun Alman Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nden resmi yazı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne 

gönderilmesi 

24 Ekim 2022 

Kazananlar Listesinin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilanı  24 Ekim 2022  

 * Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik 

başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük 

olan öğrenciye öncelik verilir.     

PROGRAM HAKKINDA DETAYLI BİLGİ 

Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi işbirliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim 

yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve 

çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı 

sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara 

çözüm üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma 

yoğun programlar katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere 

ve eğitimlere kıyasla katma değer sağlamalıdır. 
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BIP’ler, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik 

formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim 

kademesinden öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Bu programlar süresince, öğrenci veya personel grupları işbirliğine dayalı çevrimiçi öğrenme 

ve takım çalışmasına olanak tanıyan zorunlu bir sanal bileşenle entegre edilmiş kısa süreli 

fiziksel hareketliliğe katılır. Bu sanal bileşen, BIP’e entegre edilen ve programın öğrenme 

çıktılarına katkı sağlayacak belirli görevleri/ödevleri eş zamanlı ve birlikte yapmak üzere 

katılımcıları çevrimiçi olarak bir araya getirmelidir. Bu programlar, katılımcı yükseköğretim 

kurumlarında yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirme ve uygulama kapasitesini 

güçlendirmeyi amaçlar. 

Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik-yurtdışında asgari 5 gün ve azami 30 gün 

gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile 

tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler veya fiziksel 

hareketliliğin asgari 1-60 gün aralığında olduğu personel hareketliliği için). 

Üniversitemiz Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı güz 

döneminde, Almanya Paderborn Üniversitesinin koordinatörlüğünü üstlenerek başvurmuş 

olduğu Erasmus+ KA103 kapsamında Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme-Karma 

Yoğun Program) Programında Yunanistan Atina Üniversitesi ile beraber BIP ortağı olarak yer 

alacaktır. Bu bağlamda, ilgili üniversiteler ile “Ekoloji ve Edebiyat” adlı ders, Alman Dili ve 

Edebiyatı Lisansüstü müfredatına “Erasmus+ BIP I” dersi adı ile karma yöntemle sunulacak 

programa dâhil edilmiştir. Karma Yoğun Hareketlilik kapsamında Alman Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı’nda alınacak ders yüksek lisans için 8 ECTS ve doktora için 7 ECTS olacaktır. 

Karma Yoğun Hareketliliğin ilk sanal dersleri 28 Ekim’de başlayacak olup yüzyüze yoğun 

hareketlilik Almanya Paderborn Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ve hareketlilik takvimi 

daha sonra ilan edilecektir. Programa hak kazanan öğrencilerin “Erasmus+ BIP I” dersine 

kayıtlanmaları, sanal ve yüzyüze olan tüm eğitimlere katılmaları gerekmektedir. 

ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? 

BAŞVURU İÇİN ASGARİ ŞARTLAR 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir:  

1. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı’nda yüksek lisans ders ve/veya tez aşamasında ya da doktora ders aşamasındaki 

öğrenci olmak.  
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 (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri hariç lisansüstü öğrencileri, herhangi 

diğer bir programda kayıtlı lisans öğrencileri ile açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) 

programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.) 

2. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ders ve/veya tez aşamasında ya 

da doktora ders aşamasındaki öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması, 

*Akademik ortalamaların eşit olması durumunda, ders aşamasındaki öğrencilere öncelik 

verilir. 

▪ Mezun öğrenciler başvuru yapamazlar.  

▪ Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersin olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus+  

programından faydalanmasına engel değildir. Ancak öğrencinin aldığı disiplin cezası 

sonucu öğrencilik haklarında kısıntı söz konusu olursa programa başvurması ya da 

hareketlilikten yararlanması mümkün olmayacaktır. 

▪ Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde hareketliliği gerçekleştiremez.  

▪ Üniversitemizde YTB burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacaktır. 

İlgili öğrenciler YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair 

dilekçelerini başvuru esnasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (turkiye.gov.tr) 

Online Başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not 

ortalamasının tespitinde E-Devlet’ten çekilen not ortalaması kullanılır. Yüksek lisans ve 

doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda 

transkripti oluşmamış öğrenciler için, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet 

notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan 

geçiş yapmış ve henüz Ege Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için 

geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları 

dikkate alınır. Lisansüstü eğitimine başlayıp henüz not ortalaması oluşmamış öğrenciler için 

lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınacak olup değerlendirme 2,5/4,00 not ortalaması 

üzerinden yapılacaktır. 

 

 

 



4 
 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Erasmus+ BIP Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunacak öğrencilerin, öncelikle 

“Kariyer Kapısı (erasmusbasvuru.ua.gov.tr)” portalına erişim sağlamaları gerekmektedir. 

erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır. 

✔ Ardından sağ üst köşeden e-devlet girişi yapılacaktır. 

 

✔ Sol taraftan simgeye tıklayarak “Erasmus+ Karma Yoğun Hareketlilik Programı 

(Alman Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Öğrencilerine” başlıklı ilana erişim 

sağlanacaktır. 

 

✔ Kişisel bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra fotoğraf yüklemek zorunludur. 

✔ Öğrencilerin not ortalamaları, e-devlet’ten otomatik olarak gelecektir. 

Öğrencilerimiz ayrıca Transcript yüklemeyeceklerdir.  

✔ Tercih bilgileri kısmında “ Universität Paderborn” seçilerek sağ üst köşeden 

“Tercihlere eklenmeli” ve ardından onay verilmelidir. 

✔ Yabancı Dil Bilgileri kısmında Mülakat tarihi olarak 2022, Mülakat notu olarak 0 

yazılmalıdır. 

✔ Kalan bilgilerin tamamlanmasının ardından başvuru oluşturulmuş olacaktır. 

✔ Öğrencilerimiz başvuru sırasında seçtiği ve oluşturduğu bilgilerin doğru olduğunu 

taahhüt etmiş olurlar. Sistemde seçilen öğrenim bilgisi kısmındaki not 

ortalamasının Ege Üniversitesi'ndeki not ortalaması ile aynı olduğunu kontrol 

etmek ve farklılık varsa başvuru tarihi tamamlanana kadar Enstitünüz öğrenci 

işleri ile temasa geçerek düzelttirmek öğrencinin sorumluluğundadır.  



5 
 

✔ Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski 

olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor 

raporu) (varsa)  

✔ Şehit Ve Gazi Çocuğu Olması Durumunda Duruma İlişkin Belge (varsa) 

✔ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan öğrenci hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca 

koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı (varsa) 

✔ YTB burslusu öğrenci ise “YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul 

ettiklerine” dair imzalı dilekçe  

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Ulusal Ajans tarafından belirlenen, seçim 

kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir. 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (100 üzerinden) 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı (katılım zorunludur) %50 (100 üzerinden) 

Şehit ve gazi çocukları +15 puan 

Engelli öğrenciler (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, 

bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler 

+10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

 

Erasmus+ Blended Intensive Mobility (Karma Yoğun Programlar) hareketliliğine başvuran 

öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, bu 

metinde ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en 

yüksekten düşüğe doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Hibe tahsis edilecek 8 öğrenci için 

yerleştirme sonuçları kurum web adresinden ilan edilecektir (www.international.ege.edu.tr). 

Uygun durumda başvurusu olan öğrenci sayısının 2 kişilik kontenjandan fazla olması 

durumunda, asil öğrenciler dışında yedek öğrenci listesi ilan edilecektir. Seçim sonuç listesinde 

yedek öğrenci olarak ilan edilen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete 

katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi 

tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe 

hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması 

öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Hibesiz katılacak öğrencinin de 

asil öğrenciler gibi dersi zorunlu olarak alması gerekmektedir.  

http://www.international.ege.edu.tr/
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Asil listede olup hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar 

asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. 

2022 PROJE DÖNEMİ KATILIMCI HİBE TUTARI 

 

 

YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ 

Yabancı dil düzeyinin tespiti, yüz yüze gerçekleştirilecek konuşma düzeyi tespit sınavı ile 

yapılacaktır. 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 

Konuşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan “Yabancı Dil (Almanca) Konuşma Düzeyi 

Tespit Sınavı” Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından oluşturulan 4 kişilik komisyon 

tarafından yapılır. Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 24 Ekim 2022 Pazartesi günü 

yapılacaktır. Sınav yeri ve saati, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından duyurulacaktır. 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı sonuçları, seçim sonuçları ile birlikte Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasında (international.ege.edu.tr) ilan edilecektir. 

 

HAREKETLİLİKTEN YARARLANMA HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER 

Hareketlilik Erasmus+ Karma Hareketliliktir. Kazanan yüksek lisans öğrencileri, 8 ECTS’lik 

ve doktora öğrencileri 7 ECTS’lik “Erasmus+ BIP I” dersine kayıtlanacaktır.  

Program kapsamında ilk sanal hareketlilik 28 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olup kısa süreli 

yüzyüze hareketlilik Paderborn Üniversitesi’nde yapılacaktır. Dersi alan ve hareketliliğe hak 

kazanan öğrencilerin sanal ve yüzyüze eğitime katılmaları zorunludur. Sanal eğitimlerin ve 

yüzyüze hareketliliğin takvimi ilan edilecektir.  

Yüzyüze hareketlilik için öğrenciler günlük 70 avro üzerinden hibelendirilecektir. (Ayrıca 

seyahat desteği verilmemektedir.)  

Hareketliliğe katılan ve derse kayıtlanmış öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesi, akademik 

yarıyıl sonunda “Erasmus+ BIP I” dersini veren öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.  
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Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk ödemeler (toplam 

hibenin %80’i), sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde 

yapılır. İkinci taksit (%20) faaliyet tamamlandıktan sonra katılım belgesinde yer alan kesin 

gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. 

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (Katılım Belgesi - Confirmation of Study Period) 

ve yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan dönüş sonrası transkript veya Öğrenim 

Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) After the Mobility 

teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; 

başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin ilgili 

faaliyet türüne göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Gidilmesi planlanan 

ülkenin sigorta koşulları incelenerek tercih yapılmalıdır. Seçilen öğrencilerin, gidilecek ülkenin 

konsolosluk/büyükelçiliğince istenen sigorta belgelerinin bir kopyasını hibe sözleşmesi için 

Rektörlük Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 


