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Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği süresi en az 3 ay en fazla 12 

aydır. 

Mücbir sebepler haricinde bu süreden önce dönülmesi durumunda verilen tüm hibe 

öğrenciden geri istenecektir. 

 

Değerlendirmede Genel Şartlar: 

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

 

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.) 

Asgari Not Ortalaması:  

Lisans: 2.20/4  

Lisansüstü: 2.50/4 olmalıdır. 

 

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

yer belirlenir.  

Değerlendirme ölçütlerimiz aşağıdaki gibidir: 

   Ölçüt      Ağırlık Puan 

 Akademik Başarı Düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

ERASMUS+  YÜKSEKÖĞRETİMDE  ÖĞRENİM  HAREKETLİLİĞİ  
1.İLAN  

2022-‐2023  AKADEMİK  YILI  
BÜTÇE:  2021  SÖZLEŞME  DÖNEMİ  

  

BAŞVURU  TARİHLERİ:  

18.02.2022-‐18.03.2022  Saat:  17.00’a  kadar.  

BAŞVURU  YERİ:  

DIŞ  İLİŞKİLER  MÜDÜRLÜĞÜ  

MERVE  DEMİR  

erasmus@etu.edu.tr  
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Dil Seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan 

Engelli Öğrencilere( Engelliğin 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 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda 

başvurma(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik 

türüne azaltma uygulanır) 

-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 

 

*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 değerlendirilecektir. 

 

Erasmus+ programına Üniversitemizde öğrenim gören diğer ülkelerin vatandaşları da 

başvurabilmektedir. 
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*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.  

 

Başvuru esnasında Üniversitemiz tarafından verilen güncel not dökümünün kullanılması esas 

olmakla birlikte, ilk döneminde başvuran ve henüz not dökümü oluşmamış öğrenciler için bir 

önceki eğitim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Bunun için ilgili döneme ait not 

dökümünün onaylı bir nüshası başvuru esnasında Erasmus Koordinatörlüğüne teslim 

edilmelidir. 

 

Son başvuru tarihi 18 Mart olup, değerlendirme sonucu 28 Mart’ta açıklanacaktır. 

Yerleştirildiğiniz üniversitenin derslerini seçip, Learning Agreement’ını bölüm 

koordinatörünüze onaylatıp birimimize teslim etmeniz için son tarih ayrıca verilecektir. 

Belirtilen tarihler hiçbir koşulda değiştirilmeyecek olup geç başvurular sayılmayacaktır.  

 

Başvuru Evrakları: 

1)ORTAM üzerinden doldurulacak Başvuru Formu 

2)TOEFL Belgesi 

3)Learning Agreement Before Mobility (Teslim etmeniz gereken son tarih ayrıca bildirilecek 

olup, hazırladığınız Learning Agreementlar değerlendirme için değil karşı üniversiteye 

gönderilmek üzere istenmektedir.) 

4) Öğrenim gördüğü derece notu bulunmayan öğrenciler bir önceki öğrenim derecelerine 

ilişkin onaylı not dökümü sunacaklardır. 
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Hibe Miktarları Aşağıda Belirtilmektedir: 

Ülke Grupları  
 

Hareketlilikte Misafir 
Olunan Ülkeler 
 

Aylık Hibe Öğrenim 
(Avro) 
 

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 
 

Almanya, Avusturya, 

Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, İzlanda, 

Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, 

Yunanistan 

 

 
        600  

3. Grup Program 
Ülkeleri 
 

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

 
       450 

 

 

Ortak Ülkelere Öğrenci/ Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik) 

 

Uluslararası Hareketlilik Kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/ yeni mezun gönderirken 

uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) 

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri* 700 

5. ve 14. Bölge Ülkeleri* 600 
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İlave Hibe Desteği: 

Dezavantajlı Katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, 

ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategoriye uyan 

birey olarak tanımlanmıştır. 

1)   2828 sayılı kanuna tabi olanlar ( Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı 

olanlar) 

2)   5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

3)   Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

4)   Şehit/Gazi çocukları 

5)   Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar( öğrencinin kendisine, 

annesine, babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından ( 

Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı 

esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

 

•   Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer 

hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında 

kabul edilemez. 

 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek 

kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. 

 

Hareketlilik Türü İlave Hibe Desteği Miktarı 

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 

hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100€ 

15-30 gün arasındaki kısa dönem 

öğrenci hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150€ 

 

Seyahat Desteği 
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Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek 

tutarları alacaklardır: 

 

Seyahat Mesafesi  Standart Seyahat Hibe Tutarı 

( Avro) 

 Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 

(Avro) 

10 ile 99 KM arasında 23  

100 ila 499 KM arasında 180 210 

500 ile 1999 KM arasında 275 320 

2000 ile 2999 KM arasında 360 410 

3000 ile 3999 KM arasında 530 610 

4000 ile 7999 KM arasında 820  

8000 KM veya daha 

fazlasında 

1.500  

  

  

Seyahat  Desteği  Almayan  Öğrenci/Yeni  Mezunlar  için  Yeşil  Seyahat  Desteği  

Seyahat  desteği  almayan  öğrenci/yeni  mezunlara,  yeşil  seyahati  tercih  etmeleri  durumunda,  

tek   seferlik   50   Avro   tutarında   ilave   bir   hibe   ile   seyahat   günleri   için   4   güne   kadar   bireysel  

destek  hibesi  verilebilecektir.  


