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2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ 

Öğrenci Hareketliliği Başvuru Süreci

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Tarihleri 8-31 Ocak 2018 

Yabancı Dil Sınav Tarihi/Saati 10 Şubat 2018 Cumartesi

Saat: 10.30

Erasmus+ Başvuru Tarihleri 1. Başvuru Dönemi: 22 Şubat-9 Mart 

2018

2. Başvuru Dönemi:  13-31 Ağustos 

2018



Başvurular, Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından aşağıdaki kriterlere göre

değerlendirilir:

• Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)

• Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar

• Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek 
olan kontenjanlar

• Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,

• Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,

• Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği 
Başvurularının Değerlendirilmesi



ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENEN PUANLAR

• Engelli öğrencilere (engelini sağlık raporu ile beyan etmek koşuluyla) 
+10 puan verilir.

• Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde +15 
puan verilir.

Erasmus+ Öğrenim&Staj Hareketliliği 
Başvurularının Değerlendirilmesi



ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINDAN DÜŞÜLEN PUANLAR

• Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet
(öğrenim/staj) başına 10 puan düşülür.

• Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir
sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına
rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan düşülür.

• Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple
faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından
duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 10 puan düşülür.

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak için başvuruda bulunan öğrenciden 10
puan düşülür.

• Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası
anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

Erasmus+ Öğrenim&Staj Hareketliliği 
Başvurularının Değerlendirilmesi



Erasmus+ Öğrenim ve Staj 

Hareketliliği 

• Erasmus+ öğrenim hareketliliği kurumlararası anlaşmaşlar dahilinde
yapılabilmektedir. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbiri ile anlaşması olan kurumlar
arasında yapılabilmektedir.

• Staj faaliyeti için önceden hazırlanmış bir kurumlararası anlaşma olması şartı
yoktur.

• Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendileri bulmaları
gerekmektedir.

• Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma
merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir.

• Diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk)
Programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.



Erasmus + Öğrenim&Staj Hareketliliği 

Süreleri

• Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde
(lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dahil
hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj
hareketliliğinden yararlanabilir.

• Her öğrenim kademesinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden minimum 3
ay maksimum 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay
maksimum 12 ay faydalanılabilinir.

Üniversitemizde staj hareketliliği hakkı minimum 2 ay maksimum 4 aydır.

• Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında
seçilmeleri halinde, mezuniyetleri 12 ay içerisinde staj faaliyetlerini
gerçekleştirebilirler.



Erasmus+ Staj Platformu

• ESN (Erasmus+ Student Network) tarafından, Erasmus+ kapsamında staj yeri 
arayan öğrencileri ve stajyer arayan kuruluşları buluşturmayı hedefleyen bir 
web platformu geliştirilmiştir: http://erasmusintern.org/

• Bu platformun kullanımı Erasmus+ Programına dahil ülkelerin çoğunluğu 
tarafından kabul görmüş olup sayfanın tanıtımı, ulusal ajanslar ve ilgili diğer 
paydaşlar tarafından yapılmaktadır.

• Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında staj yeri arayan öğrencilerimiz 
platforma üye olup bir profil oluşturarak staj yeri teklifi sunan uygun 
buldukları kuruluşlara başvurabilirler.

http://erasmusintern.org/


Erasmus+ Öğrencisinin Sorumlulukları

• Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuran
öğrencilerimizin öğrencisi oldukları bölüme ait
Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep
edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp
sağlamadığını kontrol etmeleri gerekir.

• Gidilecek üniversitenin web sitesi ayrıntılı
olarak incelenmelidir.

• AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu)
dikkatlice okunmalıdır.

• Akademik takvim, dersler, barınma
olanakları, son başvuru tarihleri, istenen
belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi
edinilmelidir.

• Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik
belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka
araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de
edinilmelidir.



Erasmus+ Öğrencisinin Sorumlulukları

• Öğrenci, karşı kurumun istediği belgeleri bölüm koordinatörüyle araştırarak,
gerekli işlemleri son başvuru ve evrak ulaştırılması gereken tarihleri göz önünde
bulundurarak yerine getirmelidir.

• Öğrenci gideceği üniversitenin Başvuru Formunu (Application Form) doldurup
karşı tarafa gönderdikten sonra kabul edildiklerine dair karşı Kurumdan Kabul
Mektubu (Letter of Acceptance) belgesi temin eder.

• Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir.
Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği
Üniversiteye herhangi bir kayıt yada harç ücreti ödemez.



Tez aşamasında olan Yüksek 

Lisans/Doktora düzeyindeki öğrenciler

• Yerleştirildikleri üniversiteye başvuruda bulunmak
zorundadır. Tez aşamasında olanlar daha sonra sorunlarla
karşılaşmamak için karşı kurumda kendilerine danışmanlık
yapacak veya kendilerinden sorumlu olacak bir yetkiliden
onay almak zorundadırlar.

• Bazı üniversiteler sadece kütüphane araştırmasına AKTS
vermemektedir. Ders seçilmesini de isteyebilirler.



.

Erasmus+ Öğrenim&Staj Hareketliliği Hibeleri
Proje No: 2017-1-TR01-KA103-039845

Hayat pahalılığına göre 

ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci 

Öğrenim Hibesi 

(€)

Aylık Öğrenci 

Staj Hibesi (€)

1. Grup Program 

Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, 

Birleşik Krallık

500 600

2. Grup Program 

Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs 

Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, 

Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, 

İspanya, Türkiye

400 500

3. Grup Program 

Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, 

Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, 

Slovakya, Makedonya

300 400



Erasmus+ Öğrenim&Staj Hareketliliği Hibeleri
Proje No: 2018-1-TR01-KA103-049951

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe 

Öğrenim ()

Aylık Hibe Staj 

(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

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye

300 400



Hibe Ödemeleri

• Erasmus+ hibeleri Ulusal Ajans tarafından
üniversite aracılığıyla karşılıksız olarak verilir.

• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının
tamamını karşılamaya yönelik değildir. Sadece
maddi bir destektir.

• Alacağınız hibe dışında size harcamalarınız için
(uçak bileti, kalacak yer, vs.) ödeme yapılmaz.

• Hibenin ilk etapta %75’i ödenir.

• Kalan %25, değişim tamamlandıktan sonra
dönüş belgelerinin eksiksiz olarak Uluslararası
İlişkiler Ofisine teslim edilmesi ve kalan
miktarın Ulusal Ajans tarafından üniversiteye
aktarılmasından sonra ödenir.

• Kalan miktar, öğrencinin gittiği kurumdan
alacağı katılım belgesinde yer alan kesin
gerçekleşme süresi ve ders başarısı dikkate
alınarak yapılır.

1 akademik yılda 60 AKTS alan 
öğrencilerimiz için kalan 
hibelerinden;

40 AKTS ve üzeri: %100 ödeme
30-40 AKTS arası: %80 ödeme
20-30 AKTS arası: %60 ödeme 
yapılacaktır.

1 akademik dönemde 30 AKTS 
alan öğrencilerimiz için kalan 
hibelerinden;

20 AKTS ve üzeri: %100 ödeme
15-20 AKTS arası: %80 ödeme
10-15 AKTS arası: %60 ödeme 
yapılacaktır.

NOT: Hibe ödemeleri Ulusal Ajans tarafından 
Üniversitemize Eylül-Ekim aylarında hibe 
tahsisinin gerçekleştirilmesinden sonra 

yapılmaktadır. 





















Etkinliklerimiz 





















Teşekkürler
Akdeniz Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

Öğrenci Görüşme Saatleri:
Hafta içi her gün 10.00-11.00 ve 15.00-17.00

İletişim: 
Tel: 310 66 40

310 2125 
erasmus@akdeniz.edu.tr

http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://erasmus.akdeniz.edu.tr/tr

AkdenizUni_IRO

Akdeniz University International Relations Office

https://www.google.com.tr/url?q=http://www.thatericalper.com/2014/02/27/the-world-wide-web-turns-25-and-pew-takes-a-look-at-our-view-of-it/&sa=U&ei=ZdZUU63ROaPiywOyoIKICw&ved=0CDYQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHL-cqIb2RbgMm8XQmjjdALIG-6Mw
https://www.google.com.tr/url?q=http://likesreviewer.com/&sa=U&ei=JNdUU6r2O6j_ygO1toKYAg&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNE2L5u8p438h09EvCKTOWJguXLvbw
https://www.google.com.tr/url?q=http://www.mustafaozcan.info/blog/twittera-girmiyor-twittera-nasil-girilir-twitter-dns-ayarlari-twitter-giris-twittera-telefondan-girme.html&sa=U&ei=g9dUU-HNBOnjywPfsoLACQ&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNF8H0cFWiwinEd_moojEzttrjGdFA
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://erasmus.akdeniz.edu.tr/tr
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr

