
  

  1 

 

 
Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği süresi bir katılımcı için en az 3 ay en 

fazla 12 ay olabilir. 

Katılımcının, mücbir sebepler haricinde bu sürelerden önce dönmesi durumunda; verilen tüm 

hibe katılımcıdan geri istenecektir. Pandemi sebebiyle hareketlilik gerçekleştirilememesi yada 

planlanan bitiş tarihinden önce sonlandırılmak zorunda kalınması durumunda katılımcının 

durumu kişiye özel Ulusal Ajans onayı ile değerlendirilip karar verilmektedir. 

 

Asgari Şartlar:    

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir:  

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi                    

birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam 

zamanlı öğrenci olması, 

2-      

a) Birinci kademe öğrencilerinin (lisans) kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.20/4.00 olması,  

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin (yüksek lisans ve doktora) kümülatif 

akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,  

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 
1.İLAN 

2021-2022 AKADEMİK YILI 
BÜTÇE: 2020 ve 2021 SÖZLEŞME DÖNEMLERİ 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 

23.02.2021- 16.03.2021 Saat: 16.00’ya kadar. 

BAŞVURU YERİ: 

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

erasmus@etu.edu.tr 
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3-     Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (bir dönem için 30 

ECTS, bir akademik yıl için ise 60 ECTS) 

4-  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 

döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.                                          

5- Lisans öğrencileri için dil puanı olarak TOEFL IBT ya da ITP belgesi kabul edilir.              

(Üniversitemizden alınan belgeler için geçerlilik süresi önemli değildir.)  

     Lisansüstü öğrenciler için dil puanı olarak TOEFL IBT ya da ITP belgesi kabul edilir.    

(Üniversitemizden alınan belgeler için geçerlilik süresi önemli değildir.) 

ERASMUS için 2020-2021 Bahar Döneminde düzenlenecek olan İngilizce Sınavı: 

2019-2020 Bahar döneminde salgın nedeniyle bir kereliğine mahsus olarak Hazırlıktan şartlı 

bölüme geçmiş öğrencilerin TOEFL sonucu olmadığı için, sadece belirtilen öğrenciler için, 

Yabancı Diller Bölümü tarafından sadece ERASMUS+ programlarının 2020-2021 akademik yılı 

yaz dönemi sonuna kadarki başvuru ilanlarında kullanılmak üzere   17 Mart 2021 Çarşamba 

günü Çevrimiçi İngilizce sınavı yapılacaktır. 

 

İngilizce Sınavı başvuru şartları: 

1) 2019-2020 Bahar döneminde salgın nedeniyle bir kereliğine mahsus olarak 

Hazırlıktan şartlı bölüme geçmiş TOEFL sonucu bulunmayan öğrenciler; 

2) Yüksek Lisans veya Doktora programlarına TOEFL sonucu dışındaki sınav sonuçları 

ile kabul edilmiş öğrenciler. 

Not: 2020-2021 Güz Döneminde YDB tarafından düzenlenmiş olan şartlı geçiş sınavı sonucu 

bulunan öğrenciler bu sonuçları ile başvuru yapabileceklerdir ve  tekrar İngilizce sınavına 

girmelerine gerek yoktur. 

 

Değerlendirmede Genel Şartlar: 

 

Asgari Not Ortalaması: Lisans: 2.20/4 Lisansüstü: 2.50/4 olmalıdır. 

%50 Not Ortalaması ve %50 Dil puanı etkili olacak şekilde ortalama alınır. 

 

Ön şartlarda belirtilen hususların sağlanması başvuru yapılabilmesi için şart olup, 

değerlendirme TOEFL puanları ve genel not ortalama üzerinden yapılacaktır. Başvurular salgın 
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süreci nedeniyle erasmus@etu.edu.tr adresinden taranmış başvuru evrakının iletimi ile 

gerçekleştirilecektir. Elektronik postaların Erasmus Ofisine ulaşımından katılımcı adayı 

sorumludur. Başvuru tarihi ve saatinden sonra iletilen elektronik postalar dikkate 

alınmayacaktır.  

 

Başvuru formundan da görüleceği üzere TOEFL sonuçları Yabancı Diller Bölümü tarafından 

onaylanacak ve Erasmus Koordinatörlüğüne toplu olarak iletilecektir. Bu nedenle mailde 

ayrıca TOEFL belgesi iletilmesine gerek duyulmamaktadır. Değerlendirme sonucunda TOEFL 

sınavı onayında bir problem olan adaylarla görüşülerek iletilmesi istenebilecektir. 

 

Başvurular sonuçlandıktan makul bir süre sonrasında bilgilendirme ve süreçlerin açıklanması 

amacıyla online toplantı platformlarından birinden oryantasyon toplantısı gerçekleştirilecek 

olup, toplantıya katılım zorunludur. Katılmayan katılımcıların süreçlerinde yaşanacak eksiklik 

ve aksaklıklardan katılımcı sorumlu olup, bir sonraki başvurusundan aşağıda da belirtildiği gibi 

0,5 puan düşürülecektir.  

 

 Erasmus+ hareketliliği başvuruları esnasında herhangi bir yanlış beyanatta bulunan öğrencinin 

başvurusu geçersiz sayılmaktadır. 

 

Erasmus+ programına Üniversitemizde öğrenim gören diğer ülkelerin vatandaşları da 

başvurabilmektedir. 

 

Başvuru esnasında tercih ettiğiniz üniversitelerin ders programlarına, ders içeriklerine ve 

Üniversitemizle olan denkliklerine Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle birlikte karar vererek 

seçim yapmanız gerekmektedir. Tercih ettiğiniz her üniversite için taslak ders programı 

hazırlamanızı öneririz. Taslak ders programı, hazırlamadan başvuru gerçekleştiren ve süreç 

içerisinde ders seçim ve denklik uyumsuzluğu nedeni ile hakkından feragat etmek isteyen 

aday öğrencilerimizin başvuru esnasında yerine getirmeleri gereken görevi yerine 

getirmedikleri için bir sonraki başvurularında puan düşürülür ve hali hazırda hak 

kazandıkları kontenjan dışında herhangi bir başka üniversiteye yerleştirilmeleri söz konusu 

olamaz.  

 

mailto:erasmus@etu.edu.tr
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Bu başvuru sürecinde Öğrenim Anlaşmalarınızı (Learning Agreement) (LA) Bölüm 

Koordinatörleriniz eşliğinde çevrimiçi olarak kaydolacağınız OLA (Online Learning 

Agreement) platformu üzerinden hazırlamanız beklenmektedir. OLA sisteminden 

hazırladığınız öğrenim anlaşmalarınızı imzalamak üzere bilgilerini girdiğiniz ev sahibi 

üniversitedeki (Ortak Üniversite) Bölüm Koordinatörünüze ve gönderen üniversitedeki (TOBB 

ETÜ) bölüm koordinatörünüze gönderir. LA’ların son hazırlanacağı tarih için ayrıca mail 

yoluyla bilgi verilecektir. 

 

Başvuru esnasında Üniversitemiz tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas 

olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz transkripti 

oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu 

kullanılır. Bu durumda yer alan öğrencilerin başvuru esnasında bir önceki kademeye ait onaylı 

resmi not dökümlerini sunmaları gerekmektedir.  

 

Başvurular en yüksek puandan itibaren sıralanır ve tercih sırasına göre öğrencinin gideceği yer 

belirlenir. Daha önce herhangi bir Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden 

faydalanmayan öğrenciler, en fazla toplamda 12 ay olacak şekilde yararlanabilir;  

 

Bununla birlikte, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj hareketliliği) ayrımı 

yapılmaksızın) 10/100 oranında puan azaltma uygulanır.  

 

Bunun yanı sıra daha önceki dönemlerde Erasmus+ değişim programlarından yaralanmak 

üzere hak kazanan ve vazgeçen öğrencilerden de 10/100 oranında puan azaltma uygulanır 

(2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı içinde salgın koşulları nedeniyle vazgeçmiş olan öğrencilerden 

belirtilen puan azaltması uygulanmayacaktır).  

 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimizden 10/100 puan 

oranında azaltma uygulanır.  

 

Engelli öğrencilere, şehit ve gazi çocuklarına 15/100 oranında puan artırımı uygulanır.   
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2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarından korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış öğrencilere 10/100 oranında puan artırımı uygulanır.  

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili 

olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda 5/100 oranında 

azaltma uygulanır. (Öğrencinin Erasmus’a bir sonraki başvurusunda uygulanır.) 

 

 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurulduğu takdirde öğrencinin tercih ettiği 

hareketlilik türü başvurusundan 1 puan azaltma uygulanır. 

 

Anadal ve çift anadal yapan öğrenciler, tercihlerinin yanına hangi daldan başvurduklarını 

belirttikleri takdirde aldığı ders kredisine göre anadal/çift anadalının not ortalaması ile 

kontenjan için değerlendirilebilmektedir. 

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimiz, 2021 proje sözleşmesi hibeleri belirlenene kadar, 

hibe için aday öğrenci statüsündedir. Puan durumuna göre sıralanan öğrenciler, öncelikli 

olarak 2020 proje sözleşmesinde hibe bulunması durumunda 2020 proje sözleşmesinden 

hibelendirilirler; daha sonrasında ise 2021 sözleşmesinden hibelendirileceklerdir. Aday 

öğrencilere 2021 proje sözleşmesi hibeleri belirlendikten sonra hibe tahsisatı yapılabilecektir.  

Katılımcılara hareketlilik başında yapılacak %80 hibe ödemesi, sözleşme dönemine ait hibeler 

Üniversitemiz proje hesabına aktarıldıktan sonra makul bir sürede gerçekleştirilir.  

 

Hibe dağıtımı başvuru sahiplerinin bölümleri arasında şeffaflık, eşitlik gözetilerek 

yapılmaktadır. Öncelikle başvuru sahibi bölümlerin birincilerine, sonrasında ikincilerine 

sonrasında üçüncülerine vb. gibi hibe bitene kadar dağıtılır.  

Hibe dağıtımı yerleştirme işleminden bağımsız olarak ikincil bir işlem şeklinde 

yapılmaktadır. 

Son başvuru tarihi 16 Mart olup, değerlendirme sonucu 22-26 Mart tarihleri arasında 

açıklanması planlanmaktadır.  
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Katılımcıların, TOBB ETÜ’deki başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanmasının 

ardından katılımcının yerleştirildiği üniversiteye de başvuru sürecini takip etmeleri 

gerekmektedir.  

 

COVID-19 BİLGİLENDİRMESİ 

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar 

etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) 

şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini 

korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi 

etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel 

hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı 

değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması 

durumunda gerçekleştirilebilecektir. 

 

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra 

seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde 

bulunabilmektedirler. 

 

Başvuru Evrakı (Başvuru Esnasında İletilmesi Zorunlu Evrak): 

1) Başvuru Formu (İmzalanmış, taratılmış) (Asılları saklanarak daha sonraki süreçte Dış 

İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilecektir.) 

2) Öğrenim gördüğü derece notu bulunmayan öğrenciler için bir önceki öğrenim 

derecelerine ilişkin onaylı not dökümü sunmaları gerekmektedir. 

 

Başvurular alındıktan sonra 

1) TOEFL Sonucu Yabancı Diller Bölümü tarafından onaylanıp iletilecektir (Yabancı Diller 

Bölümü’ne ayrıca başvurulmasına gerek yoktur.).  Eksiklik bulunması durumunda başvuru 

sahibinden eksiliğin giderilmesi talep edilecektir. 

 

Değerlendirme Sonrasında İletilecek Evrak: 
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4)Learning Agreement Before Mobility (Tamamlanması gereken son tarih mail olarak daha 

sonraki süreçte iletilecek olup, hazırladığınız Learning Agreement’lar sistem tarafından hem 

karşı üniversiteye hem de TOBB ETÜ’ye iletilecektir.) 

 

Hareketliliğe Katılmaya Hak Kazanacak Öğrencilere Ödenmesi Planlanan  

ORTALAMA AYLIK Hibe Miktarları 

 

Ülke Grupları  
 

Hareketlilikte Misafir 
Olunan Ülkeler 
 

Aylık Hibe Öğrenim 
(Avro) 
 

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 
 

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

500  
 

3. Grup Program 
Ülkeleri 
 

Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, 
Kuzey Makedonya, 
Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye 

300  
 

 

 

 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe 

 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıda 

belirtilen aylık hibe miktarlarına ilave olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € 

ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya 

vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus 
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başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir. 

Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve 

uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve 

benzeri burslar, söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. 


