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ERASMUS+ Programı 

ERASMUS+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş ERASMUS+ Üniversite 

Beyannamesine sahip olan yükseköğretim kurumunun ERASMUS+ değişimi yapmak üzere var 

olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile 

ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. 

 

Öğrenim Hareketliliği Seçim Şartları ve Seçimde Kullanılan Belgeler  

Asgari Şartlar  

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir:  

 

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

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

olması,  

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,  

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön 

lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en 

az 75/100  

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 

olması,  

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. 

 

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

içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci 

veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha 

önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme 

uygulanır. 

 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve 

ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır: 

 

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 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 
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Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe 

katılmama 

 

-10 puan 

 

 

Ayrıca; 

 

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 

 

 

Başvurudan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

 

 Hibe verilecek öğrenci sayısı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe 

miktarına uygun olarak, başvuran öğrencilerin Fakülte bazında ERASMUS+ notuna göre 

belirlenecektir. 

 

 Başvuru sonucundaki aday statüsü ile kesinleşmiş seçim sonuçları arasında oluşabilecek 

farklılıktan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir. 

 

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

sırada tercih ettiklerine bakılmaksızın seçim ERASMUS+ notuna göre yapılacaktır. 

 

 Öğrenim Hareketliliğine başvurup vurmama kararınızı vermeden önce mutlaka bölüm 

ERASMUS+ koordinatörünüzle görüşünüz. Bölüm bazında ERASMUS+ Koordinatörlerinizin 

listesine https://ects.ieu.edu.tr/new/idari.php?id=29 adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 

 Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, bir yarı yılda en az 30 

AKTS kredisi alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yurt dışındaki partner üniversitenin akademik 

programına bağlı olarak, bir yarı yılda alınabilecek dersler toplam en çok 33 AKTS, en az 27 AKTS 

olabilir. 

 

 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.  
 

 Eğer gitmeyi düşündüğünüz üniversitede alabileceğiniz derslerden bölümünüzdeki dersler ile 

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

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

 

 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. 

 

 Erasmus+ programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu döneme ait öğretim 

ücretlerini akademik takvimde belirtilen tarihlere göre İEÜ’ye öderler. Yurtdışındaki üniversiteye 

ayrıca öğretim ücreti ödemezler. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık 

sigortası gibi tüm masraflar öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

 Pandemi döneminde faaliyetin fiziksel olarak başlaması ve sonrasında sanal hareketliliğe 

dönüşmesi salgının koşullarına ve ülkelerin/kurumların kararlarına bağlı olarak mümkündür. 

 

Buna göre, 

 

 Öğrencinin yurda döndüğünde kendisine geç kayıt imkânı sunulması ve eğitimine İEÜ’de 

devam etmesi  

 Öğrencinin yurda döndükten sonra partner üniversitede açılan çevrimiçi eğitime katılarak 

eğitimine devam etmesi 

 Öğrencinin yurda döndüğünde partner üniversitenin açtığı veya İEÜ’de açılan çevrimiçi 

eğitim olanaklarından yararlanmak üzere seçim yapması ve tercih ettiği çevrimiçi eğitime 

devam etmesi  

 Partner üniversitede ve İEÜ’de açılan çevrimiçi eğitimlerde Öğrenim Anlaşmasında yer 

alan ve başarılı       olunduğunda tanınma sağlanacak programın tamamının bir kurumun 

sunduğu çevrimiçi programda bulunmuyor olması halinde, Öğrenim Anlaşması programını 

tamamlamak üzere açılan çevrimiçi eğitim olanaklarının her ikisinden birden yararlanarak 

eğitimine devam etmesi gerekebilir. 

 

Bu kapsamda,  Ersamus öğrenim hareketliliğine katılacak olan öğrenciler; 

 Pandeminin seyrine göre, partner üniversitenin akademik dönemde kapanması veya 

çevrimiçi eğitime geçmesi durumunda, eğitimde aksaklıklar yaşanabileceğini,  

 Partner üniversitenin çevrimiçi eğitim olanağı sunmaması halinde, İEÜ’de ilgili akademik 

dönem derslerine kayıtlanmanın mümkün olmayabileceğini, 

 Pandeminin seyrine göre, ülkeye giriş-çıkış, vize, konaklama konularında problem 

yaşanabileceğini ve bunlardan doğacak maddi yükümlülükleri olabileceğini,   

 Pandemi döneminde partner üniversitede öğrenim göreceği tarih aralığı boyunca, herhangi 

bir sağlık problemi ile karşılaşılması durumunda, kullanılacak sağlık sigortasının 

“pandemi” yi kapsaması gerektiğini,  

 Erasmus hibesi dışında, hiçbir maddi destek talebinde bulunulamayacağını, 

 Erasmus hibe ödemeleri ve diğer akademik işlemlerin “Erasmus ve diğer uluslararası 

değişim programları yönergesi” ve katılımcı tarafından imzalanan “Erasmus Hibe 

Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirileceğini kabul eder.  
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2021 SÖZLEŞME DÖNEMİNE İLİŞKİN HİBE TUTARLARI  

 

Ülke 

grupları 

 

Misafir Olunacak Ülke 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

 

1. ve 2. Grup 

Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan 

 

 

600 

 

3. Grup 

Ülkeler 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

 

450 

 

 

 Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamaları karşılaması 

beklenmemektedir. 

 

 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 %70’i öğrenci değişime gitmeden önce, kalan %30’u ise değişimden 

döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir. 

 

 Erasmus+ hibesi öğrenci gitmeden önce partner üniversiteler tarafından öğrenciye yollanan 

kabul mektubundaki tarihe göre hesaplanır ve gitmeden önce yatırılması gereken %70’lik tutar 

öğrencinin hesabına yatırılır. Öğrenci kalan %30’luk hibe ödemesini ise hareketliliğini 

tamamladıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edeceği katılım sertifikasındaki 

tarihlere ve başarı durumuna göre almaktadır. 

 

 Erasmus+ programı kapsamında partner üniversitede aldıkları derslerin toplam kredisinin 

2/3’ünden başarılı olmayan öğrencilerin, kalan hibe ödemeleri yapılmaz. Son hesaplamalara 

göre, iade edilmesi gereken tutar varsa öğrenciden geri ödemesi talep edilir. 

 

 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. 

Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan 

öğrencilere ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik Tablo-2’de belirtilen aylık hibe 

miktarlarına ek olarak, öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenebilir. 

Hareketliliğe seçilen öğrencilerin ilave hibeden yararlabilmeleri için, Uluslararası İlişkiler 

Ofisi’ne başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 

alacakları yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz 

etmeleri gereklidir. 

 

 Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer 

çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinin kısmen veya tamamen 

ödenmemesi veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenme hakkı saklıdır. 
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KONTENJANLAR 

ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve 

kontenjanların listesine https://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari-ve-kontenjanlar adresinden 

ulaşılabilir. 

 

Fakülte bazında ERASMUS+ notuna göre yapılacak seçimlerde, tahmini hibe dağıtım 

kontenjanları aşağıda belirtilmektedir.  

 

ÖNEMLİ: Hibe dağıtılacak kesin öğrenci sayısı, toplam başvuru sayısına, 

fakülte/yüksekokul/enstitü kontenjanlarına, tercih edilen üniversitenin öğrenim süresine ve 

öğrenim kademesine bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir. Bu durumda, hibe dağıtım 

yöntemlerine ve sayılarına ilişkin ayrı bir duyuru yapılacaktır.  

 

2021-2022 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM 

HAREKETLİLİĞİ HİBE KONTENJANLARI 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ 

HİBE 

KONTENJANI 

DAĞILIMI 

İşletme Fakültesi 8 

Mühendislik Fakültesi 8 

Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi 6 

İletişim Fakültesi 2 

Fen Edebiyat Fakültesi 2 

Hukuk Fakültesi 2 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu 1 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2 

 

BAŞVURU SÜRECİ:  

2021-2022 öğretim yılı BAHAR döneminde ERASMUS+ programından yararlanmak üzere 

başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim 2021 tarihinden itibaren başvurularını OASIS 

üzerinden yapacaklardır. 

 

5 Kasım 2021 saat 15.00'e kadar seçimlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. En son yaptığınız 

üniversite seçimlerine göre başvurunuz değerlendirilecektir. Başvurunuzun geçerli sayılabilmesi 

için, başvuru formunuzun çıktısını alıp imzalayarak Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne 5 Kasım 2021 

saat 17:00’ye oia@ieu.edu.tr adresi üzerinden göndermeniz  gerekmektedir. Aksi halde 

başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 

 

Uluslararası İlişkiler Ofisine imzalı başvuru formu teslim edilmeden sadece OASIS üzerinden 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

 

SSOONN  BBAAŞŞVVUURRUU  TTAARRİİHHİİ 

55  KKAASSIIMM  22002211  

İİlleettiişşiimm  

ooiiaa@@iieeuu..eedduu..ttrr  
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