
 

                 

Değerli Öğrencilerimiz; 

Erasmus+ Programının küresel salgının seyrine göre; çevrimiçi başlaması, devam etmesi ve 

çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun 

kabul edilmiştir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü ve 

YÖK Başkanlığından gelen bildirimle 2020-2021 dönemi için üniversitemiz duyurusu ve 

detayları aşağıdadır.  

Bilgilerinize sunulur. 

2020-2021 Erasmus+  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hakkında Genel Bilgi 

        Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus 

Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 

akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB 

sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında 

kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri 

istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca 

hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. 50 barajını geçen 

öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi 

olabilirler. 

2020-2021 Erasmus+ Öğrenci- Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından 

kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin 

faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.  

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine 

göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke 

grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır:  



Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Hibe 

Öğrenim (Avro) 

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 

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için 

ayrıca destek verilmemektedir. 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-

2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € 

ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için 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 etmesi yeterlidir. 

Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun 

bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. 

gibi). 

2020-2021 ERASMUS+  ÖĞRENCİ-ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

1- Başvuru Koşulları 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de ki yükseköğretim kurumlarında 

kayıtlı öğrenci olmak. 

 Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 

ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 

olması.  
 Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması. 

 MGÜ’de en az bir dönem öğrenim görmüş;transkripti oluşmuş öğrenciler, 

 Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen 

güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda 

transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan 

mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir 

yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim 

kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim 

kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Lisans ve 

Yüksek Lisans eğitim kademesinin henüz ilk dönemini tamamlamamış olan 



öğrencilerimiz henüz bir transkript sahibi olmadıkları için bu ilana başvurmaları uygun 

değildir.  

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 

döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

 Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus 

programından faydalanmasına mani değildir.  

 Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş 

öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 

Başvuru İçin Asgari Kümülatif Akademik Not Ortalaması;  

 Önlisans ve  Lisans öğrencileri için 2.20/4.00,  

 Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

 Daha önce  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler de 

başvuruda bulunabilir yalnız değerlendirme sürecinde  - 10 puan olarak Erasmus Notu 

hesaplanacaktır. 

 

2- Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği Başvuru için Gerekli Belgeler 

 

1) Erasmus+ Öğrenci- Öğrenim Başvuru Formu  

2) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (Lisans, 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için) Öğrenci Belgesi  

3) Transkript Belgesi 

4) Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır). 

 

COVID-19 ile mücadele amacıyla alınmış olan tedbirler kapsamında, yalnızca posta 

yoluyla yapılacak başvurular kabul edilecek olup Dış İlişkiler Ofisine şahsen yapılacak 

başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, tüm belgelerin hazır ve eksiksiz 

olarak aşağıdaki adrese posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

Posta Adresi; Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 

Oran Çankaya/Ankara 

 

Başvuruların geçersiz sayılacağı durumlar 

 

 Üçüncü şahıslar aracılığıyla ya da e-posta ile yapılan başvurular, 

 Eksik belge içeren, elle doldurulmuş, imzasız, resimsiz başvuru formları, 

 İlan tarihleri dışında yapılan başvurular, 

 Transkriptte yer alan not ortalaması ile uyuşmayan not ortalaması içeren başvuru 

formları geçersiz sayılacaktır. 

 

3- Değerlendirme Kriterleri 

 

   Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Aşamasında;  



            Toplam 100 puan üzerinden; 

 Akademik not ortalamasının % 50'si ile Yabancı Dil Puanının % 50 'si alınır. Bu 

puanların ortalaması ile Erasmus  Genel  Puanı oluşturulur. Akademik başarı ve yabancı 

dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce 

Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci 

veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil 

puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj 

ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.  

 Her bölüm kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar şunlardır: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puani 

Engelli öğrencilere (engelliliğin 

belgelenmesi kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım 

veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puanii 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu 

sunma + 10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde 

feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama , ** 

 

-10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya 

hibesiz)*  
-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda 

başvurma (öğrencinin tercih ettiği 

hareketlilik türüne azaltma uygulanır)  

 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 

katılma 
-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 

 

*Mevlana,TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer 

programlardan yararlanma dâhil değildir.  

** Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi 

içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında 

yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı 

ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için 

(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.Daha önce yararlanma 

durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya 

yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik 

gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde 

uygulanır. 

Tanıtım Toplantısı; Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği Tanıtım Toplantısı ilerleyen bir 

tarihte, Oryantasyon Toplantısı şeklinde düzenlenecektir, başvuruda bulunan ve ilgilenen tüm  

öğrencilerimiz toplantıya davetlidirler. 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı Hakkında Önemli Not; Başvuruda belirtildiği gibi tüm 

öğrenciler  Erasmus+ Dil Sınavı'na girmek zorundadırlar. Erasmus+ Dil Sınavı Covid19 salgını 

sebebi ile online yapılacaktır.   

Başvurulara İlişkin İletişim Adresi; erasmus@mgu.edu.tr 

Tel: + 90 312 486 03 86 

7  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 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.  

ii  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.  
 

                                                           


