
2023-2024 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Çağrısı

Başvuru tarihleri: 11 Aralık 2022 - 26 Aralık 2022 (16:00)

Hareketlilik dönemi (tercihe göre): 23-24 güz, 23-24 bahar

Başvuru Şartları

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin
herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim
programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

a) Üniversitemizde Önlisans öğrencileri en erken 1. dönem, lisans öğrencileri 2.
dönem itibariyle uzun süreli (2-12 ay) fiziki veya karma Öğrenci Öğrenim
Hareketliliği gerçekleştirmek üzere başvuru yapabilir.

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az
2.20/4.00 olması
**2022-2023 güz dönemi notları dahil edilmemiş olmalıdır.

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış
1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az
2.20/4.00;
2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en
az 2.50/4.00 olması,
**2022-2023 güz dönemi notları dahil edilmemiş olmalıdır.

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS
kredi yükü olması. 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. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+
dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

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

Yabancı Dil Sınavları

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları



EXAM DATE TIME

Almanca 07.02.2023 Salı 12:00 - 14:00

İngilizce 08.02.2023 Çarşamba 09.30 - 12.30

İspanyolca 09.02.2023 Perşembe 14:00 - 16:00

Fransızca 13.02.2023 Pazartesi 10:00 - 12:00

Sınav yeri bilgisi başarılı başvuru yapan öğrencilerin std.yeditepe.edu.tr e-posta
adreslerine gönderilecektir.

● Yeditepe Üniversitesi Erasmus sınavlarından Minimum başarılı yabancı dil
notu: 60 / 100

○ İki yıl geçerlidir.
● Minimum başarılı YDS / (e)YDS / YÖKDİL notu: 66 / 100
● Minimum başarılı TOEFL IBT notu: 79
● Minimum başarılı TOEFL PBT notu: 550

○ TOEFL IBT ve PBT sınavları yalnızca Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi sınav
merkezlerinden kabul edilir.

○ TOEFL IBT Home Edition geçerli değildir.
*Yeditepe Üniversitesi yabancı dil sınavları haricindeki sınav sonucunu ibraz etmek
isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını başvuru esnasında KION sistemine ve Ulusal
Ajans Başvuru Portalına yüklemelidirler.

*Başvuru formunda hangi sınava girileceği seçilmelidir*
**Başvuruda tercih edilecek partner üniversitelerin talep ettiği eğitim dilinde sınava
girilmelidir**
***Erasmus puanları yerleşilen üniversitenin talep ettiği eğitim dili puanı ile
hesaplanır.***
Örneğin;

Tek bir dil gerekliyse tek dil sınavına girilmelidir.
“Or” “/” ifadeleri ile iki dil belirtilmişse iki dilden birinin yeterli olduğu anlamına
gelmekle birlikte iki sınava da girilmesi önerilir. (yüksek olan puan
değerlendirilir)
“And” ifadesi ile iki dil belirtilmişse iki dil sınavına birden girmek ve minimum
başarı puanını almak zorunludur (yüksek olan puan değerlendirilir)



Partner üniversitelerin eğitim dili anlaşma listesinde belirtildiği gibi web sitelerinden
de araştırılmalıdır.

Anlaşmalı Üniversiteler

● Bölümünüzün Erasmus anlaşması olduğu partner üniversiteler “Anlaşmalar”
sayfasında “Erasmus Anlaşmaları” sekmesinde listelenmiştir. Güncel listeyi 11
Aralık 2022 itibariyle inceleyebilirsiniz.

● Partner Üniversiteler ve kontenjanları ile ilgili KION ve Ulusal Ajans Başvuru
Portalı arasında bir ihtilaf olduğu durumda KION verileri dikkate alınacaktır.

● Üniversite tercihi sadece her bölümün altında sıralanan üniversitelerle
yapılabilir ve başvuru yapıldıktan sonra tercih değiştirilemez.

● Üniversite tercihi yapmadan önce ders uygunluğu ve eğitim dili gibi akademik
konular Bölüm/Program koordinatörüne danışılmalı ve partner üniversitelerin
web sitelerinden araştırılmalıdır.

● Bölüm/program koordinatörleri listesi

Online Başvuru: Ulusal Ajans başvuru portalı ve KION sistemi üzerinden
yapılacaktır.

KION: https://exchangeprogram.yeditepe.edu.tr/
Ulusal Ajans Başvuru Portalı: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

Başvuru Kılavuzları

1. KION
2. Ulusal Ajans Başvuru Portalı

Her iki başvuru sistemindeki süreçleri tamamlamak zorunludur. Sadece tek bir
sistem üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sistemleri sadece 11 Aralık 2022 - 26 Aralık 2022 (16:00) tarihleri arasında
açık kalacaktır.

Başvurunun onaylanabilmesi için KION’da “Başvuru işlemini bitir” ve UA Başvuru
portalında “Başvuruyu tamamla” butonu tıklanarak sonlandırılmalıdır. Kesinleşmeyen
başvurular geçersiz sayılacaktır.

Değerlendirme

Asgari koşulları sağlayan ve dil sınavından başarılı olan öğrencilerin Erasmus Puanı
100lük sistemdeki GNO’nun yarısı ve dil puanın yarısı toplanarak hesaplanır.

http://international.yeditepe.edu.tr/tr/international/agreements/anlasmalar
http://international.yeditepe.edu.tr/tr/international/academic-unit-coordinators/akademik-birim-koordinatorleri
https://exchangeprogram.yeditepe.edu.tr/
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr
https://international.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/KION%20Ba%C5%9Fvuru%20S%C3%BCre%C3%A7leri%20.pptx%20(1)-compressed.pdf
https://international.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ULUSAL%20AJANS%20%20ERASMUS%20BA%C5%9EVURU%20PLATFORMU%20ONLINE%20%20BA%C5%9EVURU%20KILAVUZU%20(4).pdf


Tüm ölçütler aşağıdaki gibidir:

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin
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

Başvuru esnasında staj yeri kabul
mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik
stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya
hibesiz)

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde
feragat bildiriminde bulunmaksızın
hareketliliğe katılmama

- 10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe
katılma

-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

Erasmus puanı oluşturulan öğrenciler bölüm/program bazında en yüksek puandan
en düşük puana doğru sıralanır; başvuruda belirtilen partner üniversite tercihlerine ve
partner üniversitelerin kontenjanlarına göre yerleştirilir.

Hibelendirme

Üniversiteye tahsis edilen toplam hibe önce Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
performansına göre dağıtılır. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul bazında performansa göre
tahsis edilen hibe Fakülte/Enstitü/Yüksekokul içinde Erasmus puanına göre
sıralanan öğrencilere--en yüksek nota sahip öğrenciden başlanarak ve öngörülen
hibe miktarlarına göre--dağıtılır.

Toplam hibenin yeterli olması durumunda Erasmus Öğrenim Faaliyetine kapsamında
seçilen tüm öğrencilere ilk hibe dağıtımında tek dönem için hibe tahsis edilir.
Öğrencilerin dönem uzatma talepleri ek hibe ve/veya vazgeçen öğrencilerden kalan
hibe miktarlarına göre değerlendirilir.

Yerleşen tüm öğrencilere hibe tahsis edilmesi ilgili proje yılı için Üniversitemize tahsis
edilmiş hibe miktarına göre değişir; dolayısıyla her öğrencinin hibelendirilmesi garanti
değildir.

Hibe miktarları aşağıdaki gibidir:



Hibe ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk ödeme, toplam Erasmus+ hibesinin %80'idir.
İkinci taksitin ödenmesi, öğrencilerin gerekli tüm işlemleri tamamlamalarına ve
öğrencilerin akademik durumlarına (ders kredisinin en az yarısını başarıyla
tamamlamalarına/geçmelerine) bağlıdır.

Ayrıntılı hibe dağıtım yöntemi ve hibe kesintileri için tıklayınız.

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 imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere 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) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (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 başvurusunu yaptığı esnada maddi destek
aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
6) Engelliler
7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve
Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli
veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

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 edilmez.
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 €

https://international.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/inline-files/Hibe%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Y%C3%B6ntemi.pdf


15-30 gün arasındaki kısa dönem
öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği
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.

*Otobüs, tren ve araba paylaşımı düşük emisyonlu ulaşım araçları kapsamında
değerlendirilmektedir.
* Seyahatin yeşil seyahat kapsamında sayılması için hem gidiş hem de dönüşün
yeşil seyahat araçlarıyla yapılması gerekmektedir. İstisnai durumlar için Ulusal
Ajans’a danışılır.

Hareketlilik Dönemi Değişikliği, Dönem Uzatma ve Vazgeçme

(Aynı akademik yıl içinde) Güz döneminden bahara uzatma: İlgili partner üniversiteye
yerleştirilen öğrencilerin durumu etkilenmediği takdirde, partner üniversitenin ve
Yeditepe Erasmus bölüm koordinatörü onayı ile (uzatma formu doldurularak) dönem
uzatılabilir.
Uzatma Formu

● Uzatılan dönem için de ders uygunluğu şarttır ve öğrenim anlaşması (learning
agreement for studies) hazırlanmalıdır.

● Uzatılan dönem için hibe ancak tüm öğrencilere tek dönemlik hibe tahsis
edildikten sonra bütçe imkanları dahilinde mümkün olabilir.

● Partner üniversite talep ediyorsa, partner üniversitenin bahar dönemi
nominasyon tarihleri gözetilerek Ofisimize başvuru yapılmalı ve belgeler
gönderilmelidir.

●
Dönem Değişikliği ve Vazgeçme

Hareketlilikten vazgeçmek isteyen ya da aynı akademik yıl içinde güzden bahara ya
da bahardan güze dönem değişikliği yapmak isteyen öğrenciler ilgili formu
doldurmalıdır.

● Dönem değişikliğinde partner üniversitelerin son nominasyon ve başvuru
tarihleri gözetilmelidir.

https://international.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/inline-files/Extension_form%20%281%29%20%281%29.docx
https://international.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/yu_la_for_studies_before_2020_0%20(5)%20(6).docx
https://forms.gle/2kv5SBAgJCtuzrJJ6

