
 

                                        
 

2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ 

2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA-131 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİKLERİ 
BAŞVURULARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başvuru 
Koşulları: 

1. Öğrencinin YTÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde [birinci (Lisans), 
ikinci (Yüksek Lisans) veya üçüncü (Doktora) kademe] ve tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması 
gerekmektedir (Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru 
yapamaz). 

 
2. Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (AGNO) en az 

2.40/4.00 olması, ikinci (yüksek lisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif 
akademik not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. 

 
3. Öğrencinin faaliyeti gerçekleştireceği dönemde yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, bir 

başka deyişle Öğrencilerin tabi oldukları eğitim planlarının diploma/derecelerinin gerektirdiği 
çalışmaları yurtdışında yapmak üzere her dönem için 30 ECTS kredisi alabilecek ders yüküne 
sahip olması gerekmektedir. 

 
(Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim 
anlaşması düzenlenebilir). 

 
4. Öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, 

Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan 
öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci 
hareketliliği süreleri toplamı 12 ayı geçemez. 
 
(Çift anadal öğrencileri için bölümler ayrı ayrı değerlendirilmez). 

 

5. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 
hareketliliğe başvurabilirler. 
 

6. Mezuniyetinden sonra Staj Hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin Mezun olmadan 
önce başvuru yapmış olması gerekmektedir. 
 

 
 
Başvuru 
Tarihleri: 

 

 
Başlangıç: 28 Kasım 2022-Saat10:00 
Bitiş : 21 Aralık 2022-Saat 16:00 

 
 
Başvuru 
Yeri: 

 

Öğrenciler başvurularını  

 

https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/ 

 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%

2F 

 
adreslerinden online olarak yapacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 

Yabancı Dil 
Yeterlik: 

 
Öğrenciler aşağıda yer alan sınavlardan sadece 1 tanesini tercih edebilirler. Belirtilen tüm sınavlardan 
en az 60 puan alınması/alınmış olması gerekmektedir. 
 
 Son 5 yıl içinde girilen YDS,E-YDS veya YÖKDİL 
 22.01.2016 tarihli ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan program 

ülkeleri dillerine ait sınavlar (TOEFL, DELF/DALF, vb.) (kendi resmi geçerlilik süreleri 
dahilinde) 

 14 Eylül 2021 tarihi ve sonrasında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İYS’ ler 
 20 Mart 2022 tarihinde yapılan Erasmus+ Programı Yabancı Dil Sınav skoru 
 04 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan 2023-2024 dönemi Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlilik 

Sınavına girmek 
 

Not: Öğrenciler, çevrimiçi başvurularını yaparken yukarıda belirtilmiş seçeneklerden sadece birini 
tercih edebilir. Bu tercihini başvuru bitiminden sonra değiştiremez. 

https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F


 

 
 
 

Değerlendirme 
Puanı 
hesaplama 
ve puan 
eklemeleri/kesinti
leri: 

 

 DEĞERLENDİRME PUANI HESAPLAMASI 
 

 Değerlendirme Puanı= AGNO’nun %50’si (100'lük sistemdeki karşılığı) + Dil Puanı’nın %50’si 
(100'lük sistemdeki karşılığı) 
 

 PUAN EKLEMELERİ VE KESİNTİLERİ 
 

 Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her faaliyet için (hibeli veya hibesiz): -10 
puan 
 
(2019-2020 Akademik Yılının Bahar döneminde ve Güz+Bahar döneminde Covid sebebiyle 
Programdan olağan şekilde yararlanamayan öğrencilerden puan kesintisi yapılmayacaktır). 
 

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma: -10 puan  
(Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı (öğrenim-staj) konusunda öğrenci belirtilen 
tarihlerde tercihini dilekçe ile belirtecektir.) 
 

 Engelli öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan 
 

 Şehit ve Gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan * 

 

 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında 
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): 
+10 puan ** 

 

 Staj Hareketliliği için başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma: +10 puan 
 

 Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) : +5 puan *** 

 

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 

 
 Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: 

- 10 puan 
 
(Pandemi ve Erasmus+ 2021-2027 dönemine geçiş çalışmalarına denk gelen 2019-2020, 2020-
2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları için kesinti yapılmayacaktır). 
 

 Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu tarafından hareketlilikle ilgili 
olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere geçerli mazeret belirtmeden katılmama: -5 puan  
 
(Öğrencinin Erasmus+ Hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) 
  
(Pandemi ve Erasmus+ 2021-2027 dönemine geçiş çalışmalarına denk gelen 2019-2020, 
2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları için kesinti yapılmayacaktır) 
 

 Yabancı Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme: -5 puan 
 
(Öğrencinin Erasmus+ Hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) 
 
(2021-2022 Akademik Yılı seçimlerinde gerçekleştirilen Online Yabancı Dil Sınavı kesintiye dahil 
değildir) 
 
 



 
Hareketlilik 
Kontenjanları: 

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

 
Hibe Miktarları: 

 

Web sayfamızın Giden Öğrenci kısmından erişilebilir. 

 

Dezavantajlı gruplara yönelik ek hibe desteklerine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

 

İsteyen öğrenciler hibe almaktan feragat edebilir. 
 

 
 
 
Ekler 

 

1. Süreç Takvimi: Başvuru faaliyeti sonuna kadar izlenmesi gereken aşamalarla 
ilgili Süreç Takvimdir. Öğrencilerimizin bu takvime uygun aksiyon almaları 
gerekmektedir. Olası revizyonlar bizzat web sayfasından takip edilmelidir. 

 
2. Başvuru Kılavuzu: Başvuruya ait detaylı bilgiler Başvuru Kılavuzunda yer 

almaktadır. Öğrencilerimizin başvuru kılavuzunu detaylıca incelemesi 
gerekmektedir. 

 
Not: Çağrı metninde, kılavuzda, süreç takviminde ve oryantasyon 
sunumunda yer alan bilgileri sorgulayan e-postalara yanıt verilmeyecektir. 

 

 
 

İletişim: 

 
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü 
Erasmus+ Program 
Birimi Davutpaşa 
Kampüsü Taş Bina A-
1003/A-1004 34220 
Esenler-İstanbul 

 

Telefon: +90 212 383 39 32 (Öğrenim) 

               + 90 212 383 39 48 (Staj) 

 

Web    : www.erasmus.yildiz.edu.tr 

 
E-mail erasmus@yildiz.edu.tr(Öğrenim)  

erasmus-staj@yildiz.edu.tr (Staj) 

 
 

* 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.  

 

***Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, 

web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının 

kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ 

eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. 

 
 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Erasmus+ Programı Birimi 

 

http://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/24/4
http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/
mailto:erasmus@yildiz.edu.tr
mailto:erasmus-staj@yildiz.edu.tr

