
ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
Öğrenim ve Staj Faaliyeti
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ERASMUS+ PROGRAM BİRİMİ

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
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Önemli Kurumlar

YTU ERASMUS+ PROGRAM BİRİMİ

Avrupa Komisyonu: 28 komisyon üyesinden oluşan Avrupa Birliği politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü, başka 

bir deyişle Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır. Mevzuat önerileri hazırlayıp, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'ne sunar. 
Bu organlarca hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür.

T. C. Dış İlişkiler Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine ilişkin 

faaliyetleri koordine etmek amacıyla kurulmuş olan başkanlıktır. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı):
Daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)olarak bilinen ve şimdiki adıyla Erasmus+  Programının Türkiye temsilciliğini 
yapmaktadır. Her yıl bu topluluk programı çerçevesinde Türkiye genelinde kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan projeler ile
bireysel faaliyetler için başvuru merciidir. Söz konusu başvurular için Avrupa Birliği genel bütçesinden Türkiye için ayrılan
miktardan hibe niteliğinde mali destek sağlar. Başvuruların seçilmesi, seçilen başvuruların finansmanı, başvuru kapsamında 
öngörülen faaliyetlerin yerinde ve uygun yapılıp, yapılmadığının kontrolü gibi pek çok görevi bulunmaktadır.



Erasmus+

• Erasmus+ Nedir? : https://www.youtube.com/watch?v=3fNkHmiG69k

• Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başladı.

•2014-2020

•Eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren
çatı programın genel adı.

•Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki
eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor
alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.
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https://www.youtube.com/watch?v=3fNkHmiG69k


Erasmus+
• Erasmus+ Okul Eğitimi

• Erasmus+ Yükseköğretim

• Erasmus+ Mesleki Eğitim

• Erasmus+ Yetişkin Eğitimi

• Erasmus+ Gençlik

• Erasmus+ Bilgi Ortaklıkları

• Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları

• Erasmus+ Jean Monnet

• Erasmus+ Spor Destekleri
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Erasmus+ Yükseköğretim
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Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Key Action 1 – KA1)

•Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
• Eğitim

• Öğrenim/Öğretim

• Staj



Key Action 103   ve   Key Action 107
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KA103 

•Avrupa Birliği Ülkeleri ve aday ülkelerden 
oluşan 33 program ülkesi arasında 
gerçekleştirilen faaliyet

• İki üniversite arasında yapılan bölüm 
bazında anlaşmalarla 

•Faaliyet türleri:

• Öğrenim

• Staj

KA107 (International Credit Mobility - ICM)

•Erasmus+ program ülkeleri (33 ülke) ile partner
ülkeler (Avrupa Birliği dışındaki ülkeler) arasında 
gerçekleştirilen faaliyet

•Bölüm bazında anlaşma yapabilmek için ülke için UA 
ve AB komisyonundan onay alınmalı

•Faaliyet türü:

• Öğrenim



KA103 - Program Ülkeleri
•28 Avrupa Birliği üyesi ülke

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

•4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke

İsviçre*, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 

•2 AB adayı ülke

Türkiye ve Makedonya  

*İsviçre ile faaliyetler askıya alınmıştır. 
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KA107 - Partner Ülkeler
Bölge 1 (Batı Balkanlar): Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan

Bölge 2 (Doğu Ortaklığı Ülkeleri): Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna (uluslararası hukuk ile tanınan)

Bölge 3 (Güney Akdeniz Ülkeleri): Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus

Bölge 4 (Rusya Federasyonu): Rusya (uluslararası hukuk ile tanınan)

Bölge 5: Andorra, Monako, San Marino, Vatikan Şehir Devleti, İsviçre

Bölge 6 (Asya): Afganistan, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri 
Lanka, Tayland, Vietnam

Bölge 7 (Orta Asya): Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

Bölge 8 (Latin Amerika): Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, 
Uruguay, Venezuela

Bölge 9: İran, Irak, Yemen
Bölge 10: Güney Afrika

Bölge 11 (Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri-ACP): Angola, Antigua ve Barbuda, Belize, Yeşil Burun, Comoros, Bahamalar, Barbados, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo (Brazavil), Kongo (Kinşasa), Cook Adaları, Fildişi Sahili, Cibuti, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gana, 
Grenada, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Ekvator Ginesi, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, 
Mikronezya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nijer, Nijerya, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Ruanda, St. Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, Samoa, 
Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Svaziland, Tanzanya, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uganda, 
Vanuatu, Zambiya, Zimbabve

Bölge 12 (Sanayileşmiş: Körfez İşbirliği Ülkeleri):Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

Bölge 13 (Diğer Sanayileşmiş Ülkeler): Avustralya, Brunei, Kanada, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Makao, Yeni Zelenda, Singapur, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri
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KA107 - Partner Ülkeler
Ülkelerde yıldan yıla değişiklik olabilmekle birlikte:

•Bu başvuru ve sözleşme dönemi kapsamında 5. ve 12. bölgelerdeki ülkeler ile hareketlilik gerçekleştirilmesi 
mümkün olamayacaktır.

•Program kuralları gereği, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. bölgeler içerisinde yer alan ülkelere Türkiye’den ön lisans, 
lisans ve yüksek lisans öğrencisi gönderilmesi mümkün değildir. 
• Bu ülkelere sadece doktora seviyesinde öğrenci ve personel gönderilebilir. İlgili ülkelerden gelecek 

öğrenci ve personel konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

•Ülke ve üniversite kısıtlamaları için inceleyiniz:

http://www.eu.yildiz.edu.tr/sayfa/5/KA-107-ICM-Partner-%C3%9Clkeler-ve-Hibe-Miktarlar%C4%B1/266
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http://www.eu.yildiz.edu.tr/sayfa/5/KA-107-ICM-Partner-%C3%9Clkeler-ve-Hibe-Miktarlar%C4%B1/266


Erasmus+ Terimleri
•Giden Öğrenci (Outgoing Student)

•Gelen Öğrenci (Incoming Student)

• Ev sahibi kurum (Home/sending institution) (YTÜ)

•Misafir olunan kurum (Host/receiving institution)

• İkili/Kurumlararası Anlaşma (Bilateral/Inter-institutional agreement)

• Learning Agreement for Studies/Traineeship

•Bölüm Koordinatörü (Departmental Coordinator)

• Kurum Koordinatörü (Institutional Coordinator)

• İntibak Komisyonları (Öğrenim ve Staj) (sadece YTÜ’de)

•Öğrenim/Eğitim kademesi (Study cycle) : Birinci, ikinci, üçüncü (First, second, third)

Lisans, yüksek lisans, doktora (bachelor, master, doctorate)
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İkili Anlaşmalar
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Yükseköğretim Hareketliliği Faaliyetleri

•Öğrenim Faaliyeti
• Yükseköğretim kurumunda kayıtlı 

öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü, ikili 
anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesi. 

•Staj Faaliyeti
• Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, 

öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında, 
uygulamalı iş deneyimi elde etmek üzere 
yurtdışındaki bir işletmede staj yapması.

YTU ERASMUS PROGRAM BİRİMİ



Öğrenci Hareketliliği Başvuruları

• KA-103 (AB Ülkeleri)
30 Ekim – 15 Kasım 2018

• KA-107 (AB Dışı Partner Ülkeler)
15 – 30 Ekim 2018



Öğrenci Hareketliliği Başvuruları

•Erasmus+ Programı başvuruları yılda bir kez ve çevrimiçi alınır.

•Başvurunuzu aşağıdaki faaliyetler için yapabilirsiniz:
• KA103: Öğrenim, Staj

• KA107: Öğrenim

• Her faaliyet için ayrı bir çevrimiçi başvuru formu doldurulmalısınız!
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Başvuru Koşulları

• YTÜ bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) 
tam zamanlı kayıtlı öğrenci olmak
• Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz

• Çift anadal öğrencileri tek bir anadaldan başvuru yapabilir.

• Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO)
• Lisans öğrencileri için asgari 2.20/4.00

• Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için asgari 2.50/4.00
• İkinci dönem ortalaması dikkate alınacaktır ve 7 Şubat 2019’da USIS/GSIS’ten otomatik çekilecektir.
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Başvuru Koşulları

Her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) :

•Hareketlilik sayısı

•Hareketlilik türü (KA103/KA107 : öğrenim, staj) 

• Hibe durumundan (hibeli, hibesiz) 

bağımsız olarak faaliyetten toplamda en fazla 12 aya (360 güne) kadar faydalanılabilir. 
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Yabancı Dil Yeterliği

• Yapılacak yabancı dil sınavından minimum 50 puan almak veya başvuru kılavuzunda geçerli sayılan 
sınavlardan denkliği belirtilen skorların alınmış olması gerekmektedir. 

• 2018-2019 Erasmus Yabancı Dil Sınavı

• Son 5 yıl içinde girilen YDS veya YÖKDİL

• 22.01.2016 tarihli ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan program ülkeleri 
dillerine ait son 5 yıl içinde girilen sınavlar (TOEFL, DELF/DALF, vb.)

•Çevrimiçi başvuru sırasında öğrenci sınav tercihini  belirtir, sonradan değişiklik yapılamaz. 
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Öğrenim Hareketliliği- Hatırlatmalar 
İkili Anlaşma

•Kurumlar arasında bir Erasmus+ anlaşması olmalıdır.

•Tercih yapmadan önce anlaşma şartları dikkatlice incelenmelidir (eğitim dili, dil sertifikası, vs)

Faaliyet

•Aynı akademik yıl içerisinde tamamlanmalıdır.

• Minimum 3 ay (90 gün), maksimum 12 ay (360 gün) olabilir.

• En erken 1 Haziran 2019’da başlayabilir, en geç 30 Eylül 2020’de sona ermelidir.

Ders Yükü

•Öğrenim hareketliliği yapılacak yarıyıl/yıl için yeterli sayıda ECTS yükü olması ve faaliyet bitiminde karşı üniversiteden
alınan derslerin bu ders yükü yerine saydırılabilmesi
• Bir yarıyıl için 30 ECTS, bir yıl için 60 ECTS

•Misafir olunacak kurumda da bu kredi sayılarına denk gelen bir program takip edilmelidir.
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Staj Hareketliliği- Hatırlatmalar 
Kabul Mektubu

•Staj faaliyeti gerçekleştirmek için kurumlar arasında bir ikili anlaşmaya ihtiyaç yoktur.

•Staj yerini öğrencinin şahsen bulması ve bir kabul mektubu alması gerekmektedir.

•Staj yapılacak kurumlar Erasmus program ülkelerinde yer alan, öğrenim alanı ile ilgili herhangi bir 
kurum, kuruluş veya üniversite olabilir. Staj hareketliliği kapsamında kesinlikle akademik içerikli bir 
faaliyet gerçekleştirilmemelidir, iş deneyimi kazanmaya yönelik bir eğitim planı yapılmalıdır. Bölümünüz 
staj yapılacak kurumlar ile ilgili kısıtlamaya gidebilir.

•Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak 
kurulmuş kuruluşlar, misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve 
konsolosluk gibi) staj hareketliliği için uygun değildir.

•Kabul mektubu almak zaman alabildiğinden kurumlar ile önceden iletişime geçmeniz tavsiye 
edilmektedir. 
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Staj - Kabul Mektubu 

•Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler istenen bilgileri içeren Staj Kabul
Belgelerini Erasmus+ Program Birimine imza karşılığında teslim etmelidirler.
• Tarihler için bkz. Süreç Takvimi

•Kabul Mektubu ilgili açıklamalar: http://www.eu.yildiz.edu.tr/sayfa/1/17-18-KA-103-Staj-
Kabul-Mektubu-A%C3%A7%C4%B1klamalar/219

•Staj Sık Sorulan Sorular: http://www.eu.yildiz.edu.tr/images/files/sss(1).pdf
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Staj Hareketliliği- Hatırlatmalar 
Faaliyet

•Aynı akademik yıl içerisinde tamamlanmalıdır.

•Minimum 2 ay (60 gün), maksimum 12 ay (360 gün) olabilir.

•En erken 1 Haziran 2019’da başlayabilir, en geç 30 Eylül 2020’de sona ermelidir.

Devamsızlık

•Devamsızlık durumuna sebebiyet veren stajlar kabul edilmemektedir.

• Ders yükünü tamamlamış ve sadece staj yükü bulunan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler akademik takvime göre
eğitim başlangıcı ve bitişi arasında kalan sürede staj yapamaz.

Mezuniyet Durumunda Staj

•Mezun durumunda olan öğrenciler staj faaliyetinden yararlanabilir.

• Staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyetini takip eden 12 ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.
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Staj Hareketliliği- Hatırlatmalar 

•Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanmalıdır.
• En erken 1 Haziran 2018 en geç 30 Eylül 2019.

•Devamsızlık durumuna sebebiyet veren stajlar kabul edilmemektedir.
• Ders yükünü tamamlamış ve sadece staj yükü bulunan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler

akademik takvime göre eğitim başlangıcı ve bitişi arasında kalan sürede staj yapamaz.

•Mezun durumunda olan öğrenciler staj faaliyetinden yararlanabilir.
• Staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyetini takip eden 12 ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.

•Her öğrenim kademesinde (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) hareketlilik sayısı, türü 
(Öğrenim, Staj) ve hibe durumundan (hibeli, hibesiz) bağımsız olarak faaliyetten en fazla 
12 aya kadar faydalanılabilir. 
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Çevrimiçi 
Başvuru
KA103 

1. Kayıt ol (ön başvuru)

2. Kullanıcı girişi yap

3. Çevrimiçi formu doldur

4. Yabancı dil sınav tercihi yap

5. Başvuruyu tamamla

• 16 Aralık 2018 – Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı

• 7 Şubat 2019 – AGNO’ların USIS/GSIS’ten çekilmesi

• 4-8 Mart 2019 – Çevrimiçi Üniversite Tercihi  (Öğrenim)

• 15 Mart 2019 – Nihai Liste ilanı

• 1-5 Nisan 2019 ve 4-8 Kasım 2019 – Staj Kabul Mektubu Teslimi

YTÜ ERASMUS PROGRAM BİRİMİ



Başvuru Web Sayfası

YTU AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ

www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr

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


Kayıt ol (önbaşvuru)

«KAYIT OL & BAŞVURU YAP» 
butonuna tıklayın.

YTU AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ



Program türünü 
seçin.
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Öğrenciyi seçin.
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Giden öğrenciyi 
seçin.
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USIS/GSIS 
bilgilerinizi girin,
doğrulayın.

Hatırlamıyorsanız, Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı’na 
başvurunuz.

YTU AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ



Kullanıcı girişi 
yapın.

USIS/ GSIS bilgileri ile.
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«Başvuruyu tamamla»yı seçin
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Bilgilerinizi giriniz, fotoğrafınızı yükleyiniz, 
«Kaydet ve Sonraki Adıma Geç» butonuna 
tıklayınız.

YTU AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ

Özel ihtiyaç sahibi (fiziksel engel, kronik hastalık vb.) 
öğrencilerimizin ayrıca erasmus@yildiz.edu.tr adresi 

üzerinden Erasmus+ Program Birimi ile iletişime geçmesi 
gerekmektedir. 

mailto:erasmus@yildiz.edu.tr


Öğrenci Bilgileri

Bu ekrandaki bilgiler sistemden tanımlı 
olarak gelecektir. 

Akademik ortalamanızın kaç olduğu ve 
kaçıncı sınıfta göründüğünüz önemli 
değildir. Bu bilgiler, güz dönemi 
bittikten sonra, süreç takviminde 
belirtilen tarihlerde güncellenecektir. 

Kaydet ve Sonraki adıma geç butonuna 
tıklayınız.
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Erasmus+ programından hibe almadan yararlanmak isteyen öğrenciler bu kısmı işaretlemelidir. Bu cümle, 
«programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak istiyorum» anlamına gelmez.



16 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek istiyorsanız,  sınav oturumu seçiniz. 
Burada yapılan tercih daha sonra değiştirilemez.



• 16 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınavına gir(e)meyecekseniz, listede yer alan geçerli sınavlardan 
birisine ait skorunuz varsa buraya eklemeniz gerekmektedir. 
• Ekleme yapmazsanız, 16 Aralık 2018 tarihindeki sınava girmeniz gerekmektedir. 

• Burada yapılan tercih daha sonra değiştirilemez.
• Geçerli sınavlar için bkz: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf


Başvuru İşlemini Tamamla/onayla butonunu tıklayınız.
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«Başvuru İşlemini Tamamla» butonuna tıkladıktan sonra eksik bilginiz var ise sistem uyarı verecektir. 
Geri dönerek eksik bilgileri tamamlamanız gerekmektedir. 



Başvuru durumunuz «işlemde» 
ise, başvurunuz tamamlanmıştır 

ve değişiklik yapamazsınız.
Başvuru durumunuz «online kayıtlı» ise, 

başvurunuz tamamlanmamıştır ve değişiklik 
yapabilirsiniz.

Başvuru durumu «online kayıtlı» olan 
öğrencilerin, başvuruları geçersizdir.



Çevrimiçi Başvuru (Özet-1)

•www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresine gidiniz.

•«KAYIT OL & BAŞVURU YAP» butonuna tıklayın. 

•Kullanıcı adı ve şifre olarak USIS/GSIS bilgilerinizi kullanınız. 
• Hatırlamıyorsanız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na başvurunuz.

•Başvurunuzu yapmak için sisteme giriş yapınız. 

•Sistem üzerinden önceki yıl başvuru yaptıysanız, ön başvuru yapmanıza gerek  yoktur. 
USIS/GSIS kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. 

•Sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli tüm bilgileri eksiksiz olarak tamamlamanız gerektiğini 
unutmayınız. 

YTU ERASMUS PROGRAM BİRİMİ
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Çevrimiçi Başvuru (Özet-2)

•Yapılacak yabancı dil sınavına girmeyecekseniz, kabul edilen dil sınavlarından birini
seçmeli ve sınav sonuç belgenizi sisteme yüklemelisiniz.

•Gerekli tüm bilgi girişlerini yaptıktan sonra, «Onaylıyorum» butonunu işaretleyerek
başvurunuzu tamamlamalısınız.

•Başvurunuzu tamamladıysanız, başvuru sayfanızdaki başvuru statünüz «Online
Kayıtlı»dan «İşlemde»ye değişmiş olacaktır.
• Başvuru durumu «online kayıtlı» olan öğrencilerin, başvuruları geçersizdir.
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Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı (16.12.2018)

•Erasmus+ Program Birimi başvuru sırasında Erasmus Yabancı dil sınavına gireceğini beyan
eden öğrencilerden oluşan bir sınav listesi yayımlayacaktır.

•Sınav günü YTÜ Öğrenci Kimliği ve Nüfus Cüzdanı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

•Sınav upper-intermediate seviyesinde 50 sorudan oluşmaktadır.

•Sınav İngilizce dilinde yapılacaktır. Asgari başarı puanı 50/100’dir.

•Yabancı dil sınavı sonuçları Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir.
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Değerlendirme

• Erasmus+ başarı puanı şu şekilde hesaplanır:

%50 AGNO + %50 Yabancı Dil Puanı

• Başarı puanı listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir.

YTU ERASMUS PROGRAM BİRİMİ YTU Erasmus Program Birimi



Değerlendirme
•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 feragatini Erasmus Ofisine tebliğ etmeyen
öğrenciler: -10 puan

•Aynı dönem iki faaliyet için başvuran adaylar: -10 puan
• (Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenci tercihini dilekçe ile belirtecektir.)

•Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan

•2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
(belgelendirmek koşulu ile): +10 puan

oHareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) - 5 puan
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Üniversite Tercihi (4-8 Mart 2019)

•Erasmus+ yabancı dil sınavı yapıldıktan ve başarı notları web
sayfasında ilan edildikten sonra, öğrenciler süreç takviminde
belirtilen tarihlerde, sisteme tekrar giriş yaparak gitmek
istedikleri üniversiteler için çevrimiçi tercih yapacaklardır.
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Üniversite Tercihi
• Anlaşmalı olunan kurumun eğitim dili İngilizce olmayabilir ve öğrencilerden başka bir dilde yeterliliklerini 

gösteren dil sertifikası isteyebilir. Üniversitelerin eğitim dillerini araştırmak öğrencilerin 
sorumluluğundadır.

• Anlaşmalı olunan bölüm, YTÜ’de öğrencinin öğrenim gördüğü bölümle tamamen aynı bölüm olmayabilir. 
Ancak, gerekli ECTS yükünü karşılayacak ders bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle, tercih 
yapmadan önce, ilgili kurumun Erasmus web sayfasını incelenmeli ve Erasmus öğrencilerine sunulan 
dersler hakkında bilgi alınmalıdır.

• Tercih edilecek kurumun başvuru şartlarını incelemek öğrencinin sorumluluğundadır. Tercih ettiği 
kurumun başvuru şartlarını sağlayamayan öğrenciler, ilgili kurumdan kabul alamayabilir.

• Tercihler yapılmadan önce, öğrenciler tercihinin uygunluğu için, bölüm koordinatörleriyle iletişim halinde 
olmalıdır. Bölüm koordinatörleri listesi Erasmus Ofisi web sayfasındadır.
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Otomatik Yerleştirme

• Öğrenim hareketliliği için başvuruda bulunan öğrenciler, başarı puanlarına göre, başvuru
sırasında yaptıkları tercihlere sistem tarafından yerleştirilirler.

• Staj hareketliliği için başvuruda bulunan öğrenciler ise Erasmus+ Program Birimine
teslim etmiş oldukları kabul mektuplarına göre yerleştirilirler.

• Böylece, öğrenciler Erasmus Aday Öğrencisi olur.
• Aday öğrenci olmak hibe almayı garanti etmemektedir.
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Hibe
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Hibe Talebi ve Dağıtımı

•Erasmus+ öğrenci seçimleri, üniversitelere Ulusal Ajans tarafından bütçe tahsis
edilmeden önce gerçekleştiği için, seçim sürecinde öğrencilerin hibe alacağı garanti
edilemez.

•Hangi öğrencilerin hibe almaya hak kazanacağı ancak üniversitemize tahsis edilecek
bütçe belli olduktan sonra açıklanır.

•YTÜ’ye tahsis edilen hibe, Erasmus+ Uygulama El Kitabı doğrultusunda alınan
Erasmus+ Yüksek Kurulu kararlarına göre, Erasmus+ Program Birimi tarafından
bölümlere dağıtılır.

YTU Erasmus Program Birimi



Hibesiz Öğrenciler

•Hibeli öğrenci listesinden bir adayın Erasmus+ hakkından veya gönüllü olarak hibe hakkından
vazgeçmesi halinde, o öğrenciye ayrılmış olan hibe, başarı puanına göre hibesiz öğrenci listesindeki ilk
adaya sunulur.

•Hibesiz öğrenci listesindeki adaylar, isterlerse hibesiz olarak Erasmus+ faaliyetini gerçekleştirebilir ya
da Erasmus+ Program Birimi’ni dilekçe ile bilgilendirerek Erasmus haklarından vazgeçebilirler.

•Hibesiz Erasmus+ öğrencileri, faaliyet öncesinde, esnasında veya sonrasında hibe almaya hak
kazanabilirler. Böyle bir durumun oluşması halinde, Erasmus+ Program Birimi tarafından e-posta
yoluyla bilgilendirilirler.

•Hibesiz dahi olsa, aynı öğrenim kademesinde öğrencinin Erasmus programına katılımı 12 ayı aşamaz.

•Hibesiz Erasmus+ öğrencileri, hibeli Erasmus+ öğrencileri gibi tüm süreçleri sorumlulukla
izlemelidirler.
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Hibe Ödemeleri

•Öğrenci hibeleri 2 taksitte ödenir: %80+%20

•Gitmeden önce yapması gereken işlemleri tamamlayıp gerekli belgelerin Erasmus+ Program
Birimi’ne iletilmesini sağlayan öğrencilere, davet mektubunda belirtilen tarihlere göre öngörülen
hibe toplamının %80’i ilk taksit olarak ödenir.

•Faaliyet sonunda, Katılım Sertifikasında belirtilen faaliyet süresine göre öğrenci hibesi yeniden
hesaplanır. Aldığı toplam ECTS’in 2/3’ünden başarılı olan öğrencilere, hak ettikleri kalan hibe
miktarı %20’lik son taksit olarak ödenir. İkinci ödeme, istenen tüm belgelerin Erasmus+ Program
Birimi ve Bölüm Koordinatörlüğüne iletilmesinde sonra yapılır.

•Faaliyet süresince sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen öğrencilerden, aldıkları
hibenin tamamını iade etmesi istenebilir.
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Hibe Kesintileri

•Öğrencilerin, mücbir sebepler nedeniyle (sağlık sebepleri, doğal afet vb) planlanan faaliyet
süresinden erken dönmesi durumunda; öğrencinin yurtdışında kaldığı süreye karşılık gelen hibe
miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

•Learning Agreement’te belirtilen derslerinin en az üçte ikisinden başarılı olamayan veya
sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen öğrencinin, kalan %20 ödemesinin yapılmaması
veya yapılmış ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.
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Hibe (2018-2019 değerleri)
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Hayat pahalılığına göre 
ülke türleri

Misafir olunan ülkeler Aylık Öğrenim hibesi 
(AVRO)

Aylık Staj hibesi 
(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

500 600

3. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, 
İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 
Slovenya, İspanya, Türkiye

300 400



Akademik Tanınma

•Öğrencinin misafir olunan kurumda takip ettiği eğitim programına karşılık gelen ve başarılı veya başarısız
olunan ECTS kredileri için ev sahibi kurumda tam akademik tanınma sağlanmalıdır. (İntibak)

•Buna göre, öğrenci faaliyeti sonunda misafir olunan kurumda başarılı olduğu derslerden ev sahibi
kurumda da başarılı sayılırken başarısız olunan dersler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

•Üniversite seçimi aşamasında, bu hususun dikkate alınması gereklidir.
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Erasmus+ Program Birimi - İletişim
•Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği ile ilgili tüm duyurular, güncel bilgi ve belgeler web sayfasında bulunabilir.

•Web sayfasında yer almayan konular için ilgili olan kişi/lerle irtibata geçebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. 

•Daha kapsamlı bir cevap alabilmeniz ve bilginin kalıcılığı açısından sorularınızı e-posta ile iletmeniz tercih edilmektedir. 

http://www.eu.yildiz.edu.tr/

Erasmus+ ICM : icm@yildiz.edu.tr

Erasmus+ Staj faaliyeti : erasmus-staj@yildiz.edu.tr

Erasmus+ Öğrenim faaliyeti : erasmus@yildiz.edu.tr

Erasmus+ Hibe : erasmus-hibe@yildiz.edu.tr
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E-posta

• E-postalarınıza aşağıdaki bilgileri ekleyin:
• Konu

• Ad-Soyad

• Fakülte-Bölüm

• Öğrenci numarası

•Sorunuzu/sorununuzu olabilecek en kısa ve net şekilde yazınız.
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Katılımınız için 
teşekkürler.
BAŞARILI  BİR FAALİYET DÖNEMİ DİLERİZ.
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