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Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye 

yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip 

hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız kısmi mali 

destek sağlamaktadır. 

 
Kimler Yararlanabilir: 

 Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan ön lisans ve lisans öğrencileri 

 Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 olan yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri 

Kimler Yararlanamaz: 

 Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler 

 Misafir öğrenciler (yerli veya yabancı) 

 Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan ön lisans ve lisans öğrencileri 

 Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’den az olan yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri 

 Daha önceden Erasmus (hibeli veya hibesiz) Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmış olanlar 

 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden Yararlanma Süresi: 

 En az 3 ay 

 En fazla 12 ay 

 

Değerlendirme Ölçütleri ve Payları: 

 %50 akademik başarı (Transkriptte yer alan Kümülatif Not Ortalaması: CGPA) 

 %50 yabancı dil (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” 

Sonucu 

 Erasmus Kümülâtif not ortalamasının(100 üzerinden) %50’si ve Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından yapılan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” sonucunun %50’sinin toplamı, Erasmus notunu 

oluşturur. 

 Hibe verilecek öğrenci sayısı, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına 

uygun olarak başvuran öğrencilerin Erasmus notuna göre belirlenecektir. 

 Başvuru sonucundaki aday statüsü ile kesinleşmiş seçim sonuçları arasında oluşabilecek farklılıktan 

Üniversitemiz ve Ulusal Ajans sorumlu değildir. 

 Başvurular Erasmus notunun sıralamasına göre, bölüm ve/veya fakülte bazında 

değerlendirilecektir.  

 Bir üniversiteye birden fazla başvuru olması halinde, başvuran öğrencilerin o üniversiteyi kaçıncı 

sırada tercih ettiklerine bakılmaksızın seçim Erasmus notuna göre yapılacaktır. 
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DİKKAT! 

Kısıtlamalar: 

Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibenin başvuran öğrencilerin “tamamına yetmemesi halinde”: 

 Önceki dönemlerdeki başvurusu üzerine kendisine hibe tahsis edildiği halde Öğrenim 

Hareketliliğine katılmaktan kendi isteği ile vazgeçen öğrenciler ile 

 

 Daha önce Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Erasmus Stajı) kapsamında kendilerine hibe tahsis 

edilmiş bulunan öğrenciler öncelik dışında tutulacaklar; Erasmus programlarına ilk kez başvuran ya da 

Erasmus hibesinden daha önce hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verilecektir.  

 

 Başvuru tarihinde 1. sınıfı tamamlamamış bulunan lisans öğrencilerinin başvuruları “uygunluk” 

(eligibility) kriterini sağlamamış olarak değerlendirilir. 2. sınıfta Öğrenim Hareketliliğinden 

yararlanmak üzere başvurabilmek için, 1. sınıfın her iki döneminin de ders ve sınavlarının sonuçlanmış 

ve “kümülatif” (en az 2 dönemi kapsayan) not ortalamalarının transkriptlere işlenmiş olması gerekir. 

 
Başvurudan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

   Öğretim Hareketliliğine başvurup vurmama kararınızı vermeden önce mutlaka bölüm 

Erasmus koordinatörünüzle görüşünüz. Bölüm bazında Erasmus Koordinatörlerinizin listesine 

http://ects.ieu.edu.tr/idari.php?id=29 adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 Eğer gitmeyi düşündüğünüz üniversitede alabileceğiniz derslerden bölümünüzdeki dersler ile 

eşdeğer kabul edilenlerin sayısı sizi tatmin etmeyecek ya da döndükten sonraki ders yükünüzü 

önemli bir ölçüde ağırlaştıracak ise, hareketlilik programına başvurmanızın yararınıza olup 

olmadığını esaslı olarak sorgulamanız tavsiye edilir. 

 

 Aksi takdirde sonradan katılmaktan vazgeçebileceğiniz bir programa başvurup diğer öğrenci 

arkadaşlarınızın olası haklarını engellemiş olabilirsiniz. 

 

 Bazı üniversitelerde eğitim dili olarak yerel dilin kullanılması nedeniyle, Erasmus programı 

kapsamında öğrenim görmek istenilen üniversitenin Eğitim Dili başvuru yapılmadan önce 

mutlaka dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır.  

 

 Unutmayınız ki hibe tahsisi gerçekleştikten sonra yararlanılmasından vazgeçilen hibe tutarı Ulusal 

Ajans’a iade edilmek zorundadır. Bu ise sonraki dönemlerde Üniversitemizin yapacağı hibe artırımı 

taleplerinin kabul edilmesini riske sokabilmektedir. 

http://ects.ieu.edu.tr/idari.php?id=29


 

 4 

ERASMUS+ DÖNEMİ 2014/15 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN HİBE RAKAMLARI  

Hayat pahalılığına göre 
ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim 
Hibesi (€) 

1. Grup Program 
Ülkeleri 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, 
İsviçre, Birleşik Krallık 

500 

2. Grup Program 
Ülkeleri 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, 
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, 
İspanya, Türkiye 

400 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Makedonya 

300 

 
 

 Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir. 

 Hibe hesaplamaları Ulusal Ajans’ın bizleri yönlendirmesine dayanarak; öğrencinin seçtiği ülkenin aylık 

hibe miktarının 30’a bölünüp partner ülkede kalınacak gün sayısı ile çarpılarak elde edilir. 

 Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus 

fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. 

 Erasmus hibesinin %80i öğrenci değişime gitmeden önce, kalan %20si ise değişimden döndükten ve 

işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir. 

 Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara 

katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinin kısmen veya tamamen ödenmemesi veya yapılmış 

bulunan ödemesinin iadesini istenme hakkı saklıdır. 

 

KONTENJANLAR 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve 

kontenjanların listesine http://oia.ieu.edu.tr/documents/erasmus_spring_basvuru.xlsx adresinden 

ulaşılabilir. 

 

Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler: 

 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (UİO Müdürlüğü web sitesinden temin edilebilir) 

 Transkript (Öğrenci İsleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir) 

 Erasmus Başvuru Bilgilendirme Formu (UİO Müdürlüğü web sitesinden temin edilebilir.) 

 İngilizce Yeterlilik Sınavı sonucunu gösterir belge (Not: 10 Eylül 2014 tarihinde yapılan İngilizce 

Yeterlilik Sınavına giren öğrencilerin bu belgeyi teslim etmesine gerek yoktur.) 

http://oia.ieu.edu.tr/documents/erasmus_spring_basvuru.xlsx
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TÜM FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ELLE DOLDURULAN 

FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

 

  

SSOONN  BBAAŞŞVVUURRUU  TTAARRİİHHİİ  

88  EEKKİİMM  22001144  
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