
2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA-103 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİKLERİ BAŞVURULARI 

Başvuru 
Koşulları: 

*Öğrencinin YTÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü 
kademe) tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması,    
(Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz) 
 
* Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 
İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en 
az 2.50/4.00 olması, 
 
* Öğrencinin faaliyet gerçekleştireceği dönemde yeterli ders kredi yükünün bulunması (yeterli ECTS kredi 
sayısı her dönem için 30 ECTS olarak kabul edilmektedir), 
 
* Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim 
hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Başvuru Tarihleri: 
 
Başlangıç: 4 Kasım 2019                                            
Bitiş         : 22 Kasım 2019 

 
Başvuru Şekli 
Yeri: 

 
Başvurular http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr 
adresinden online olarak alınacaktır. 

Başvuru Linki: http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr 

Yabancı dil 
yeterlik: 

Yapılacak olan yazılı yabancı dil yeterlik sınavından minimum 50 puan alınmış olması veya başvuru 
kılavuzunda belirtilen geçerliliği kabul edilen sınavlardan denkliği belirtilen skorların alınmış olması 
gerekmektedir. 
 
Düzenlenecek yabancı dil sınavına giremeyecek öğrenciler için, 16.12.2018 tarihinde yapılan Erasmus+ 
Yabancı Dil Sınavı, son beş yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL veya ÖSYM Denklik Tablosunda yer alan program 
ülkeleri dillerine ait sınavlardan 50/100 puana denk gelen skorlarını kullanabilirler. Denklik Tablosu için 
bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 
Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip skorunu da çevrimiçi 
başvuru platformunda ilgili alana yazmalı ve yüklemelidir. Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak 
başvuru yapan bir öğrenci, skorunu başka bir dil sınavıyla değiştiremez veya düzenlenecek Eramus+ Yabancı 
Dil Sınavı’na giremez. Yasal kabul süresi 5 yıldan az olan sınavlar için kabul süresi yasal sürede belirtildiği 
kadardır. 

Değerlendirme: 

* Akademik başarı düzeyi: %50 (100'lük sistem) 
 
* Dil seviyesi: %50 (100'lük sistem) 
 
* Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan  
    www.eu.yildiz.edu.tr/sayfa/8/Engelsiz-Erasmus/280 
 
* Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her faaliyet için  (hibeli veya hibesiz): -10 puan 
 
* Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
 
* Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde tanınan süre içinde feragatını Erasmus Ofisine 
tebliğ etmeyen öğrenciler: -10  puan 
 
*Aynı dönem iki faaliyet için başvuran adaylara -10 puan 
(Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenci tercihini dilekçe ile belirtecektir.) 
 
*Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 
düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır)  - 5 puan 
 
** Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan 
 
*** 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya 
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barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan 
 
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır): -5 puan 

Hareketlilik 
Kontenjanları: 

 

Detaylar için web sayfamızdaki İkili Anlaşmalar sekmesini inceleyiniz. 
http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/24/4  
 

Hibe Miktarları: 

2020-2021 akademik yılı için hibe miktarları henüz belli değildir. Referans açısından 2019-2020 akademik yılı 

hibe miktarlarını inceleyebilirsiniz: http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/ İsteyen öğrenciler hibe almaktan 

feragat edebilir. 

Süreç Takvimi: Başvuru faaliyeti sonuna kadar izlenmesi gereken aşamalar için SÜREÇ TAKVİMİNİ inceleyiniz. 

İletişim: 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
Erasmus+Program Birimi  
Davutpaşa Kampüsü A-1004 34220 Esenler-İstanbul 
 

Telefon: 0 212 383 39 32 
Web: www.erasmus.yildiz.edu.tr  
E-mail: erasmus@yildiz.edu.tr  

 

 
** 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.  
 
*** 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.   

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi  

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü  

Erasmus+ Programı Birimi 

Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 
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