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Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir?

 Avrupa Birliği hibe destekli bir öğrenci ve öğretim elemanı hareketlilik

programıdır.

 Hareketliliği özendirir, bir burs programı değildir.

 Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarını kapsar.

 Hareketlilik süresi: 3-12 ay arasındadır.

 Program kapsamında yıllık öğrenim ücretinizi sadece kendi

üniversitenize ödüyorsunuz, mevcut burslarınız aynen

devam ediyor.



Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir?

 Alınan tüm derslerin ve kredilerin tanınması esastır.

(Ön lisans ve Lisans: Bir dönem için minimum 20 AKTS)

 Öğrenciler ders seçimlerinde Yaşar Üniversitesi Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği’ne bağlıdır.

 Disiplin cezası veya transkriptinde önceki dönemlerden başarısız dersi

bulunan öğrenciler de başvuru yapabilir.

 Başvuru takvimi 1 sene önceden başlar.



Başvuru için Asgari Şartlar

• Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin

herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim

programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

• Önlisans ve Lisans: Not Ortalaması (GNO) en az 2.20/4.00 olmalı.

Yüksek Lisans, Doktora: Not ortalaması (GNO) en az 2.5/4.00 olmalı.

• Gidilecek üniversitenin eğitim dilini en az B2 düzeyinde biliyor olmak (Yaşar

Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nun düzenleyeceği Dil Yeterlilik Sınavı’ndan en

az 60 almak. (Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için

70)]

• Başvuru yapabilmek için eğitiminizin az bir akademik dönemini tamamlamış olma

koşulu



Başvuru için Asgari Şartlar

• 24 Ocak 2020 tarihine kadar karşılıklı anlaşma sağlanmış olan partner

üniversiteler 2020-2021 Akademik yılında gidiş için uygundur. Bu tarihten

sonra sağlanan işbirlikleri ilgili akademik yılı kapsamamaktadır.

• Sadece bölümünüze ait imzalanmış Erasmus Anlaşması olan üniversite tercih

edilebilmektedir. http://erasmus.yasar.edu.tr (Partners)

• Her bir anlaşma farklı sayıda öğrenci değişimi içerir. (Kontenjan uygunluğu)

• Online Dil Desteği (OLS) sınavından başarılı olmak

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

döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni

faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.



Başvuru

https://applyerasmus.yasar.edu.tr/

BAŞVURU TARİHLERİ: 
24 OCAK – 7 ŞUBAT 2020

DİL SINAVI: 
ERASMUS WEBSİTESİNDEN 

TAKİP EDİNİZ

https://applyerasmus.yasar.edu.tr/


Başvuru Süreci

1.ADIM: Online başvurunun tamamlanması

2.ADIM: Başvuru formu ve ek belgelerin eksiksiz 

olarak 07 şubat 2020 saat 17:00’ye kadar erasmus 

bölüm koordinatörlerine teslim edilmesi 

Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin Listesi: 

http://erasmus.yasar.edu.tr



Başvuru Evrakları

 Başvuru Formu

 Transkript (Resmi)

 Geçerli dil belgesi varsa dil sınavından muafiyet 
sağlar

* TOEFL: 72 ve üzeri (Mütercim-Tercümanlık ve 
İngiliz Dili Edebiyatı bölümleri için 84 ve üzeri)

* YDS ve YÖKDİL: 60 ve üzeri



Seçim Ölçütleri

• Yabancı Dil Yeterliliği
Başvuru sonrası ‘Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından’
düzenlenecek ve uygulanacak olan İngilizce Yeterlilik
Sınavından 60 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.
(Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümleri için 70)

Dil Sınavı Örneği: https://ydy.yasar.edu.tr/erasmus-
dil-sinavi-ornegi/ VEYA http://erasmus.yasar.edu.tr

https://ydy.yasar.edu.tr/erasmus-dil-sinavi-ornegi/
http://erasmus.yasar.edu.tr/


Seçim Ölçütleri

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 
kaydıyla) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrencilere 

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -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



Seçim Süreci

• Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan
öğrencilerim listesi dil sınavını yapacak olan yabancı
diller yüksek okuluna (YDYO) gönderilir.

• YDYO tarafından yapılan sınavın sonuçları 2-3
hafta içerisinde tarafımıza ulaşır.

• Dil sınavının açıklanmasını takiben akademik
başarıları, dil sınavı puanları ve merkez tarafından
ilan edilen değerlendirme ölçütleri kapsamında
aldıkları nihai puan belirlenen öğrencilerin listesi
bölüm/enstitü bazlı olarak en yüksekten aşağıya
doğru sıralanarak oluşturulur.



Seçim Süreci ve Sonuçların 
Açıklanması

• Bu liste «Erasmus Öğrenci Hareketliliği Komisyonu» na
sunulur.

• Sonuçların açıklanması minimum 5-6 hafta
sürebilmektedir.

• Kontenjanlar, ilgili yılda üniversitemize tahsis edilen
hibeye göre komisyon tarafından belirlenmektedir.

• Komisyondan çıkan karar internet sitesinde ilan edilir.



Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

• Erasmus programından yararlanacak öğrenciler
(anadilinde konuşanlar hariç), zorunlu olarak faaliyet
öncesi ve sonrasında çevrimiçi olarak dil sınavına tabi
tutulacaklardır. (Hareketlilik öncesi ve sonrası)

• İlk dil sınavını tamamlamayan öğrenci ile sözleşme
imzalanmamakta ve dolayısı ile öğrenci yurtdışına
gönderilmemektedir.

• Bu sistem; daha çok sayıda kişinin dil yeterliliğinin
geliştirilebilmesi, hareketliliğin kalitesinin
arttırılabilmesi ve olumlu etkilerinin ölçülebilmesi için
geliştirilmiştir.



Aylık Hibe Miktarları

ÜLKE GRUPLARI
HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN 

ÜLKELER
AYLIK HİBE 

(€)

1.Grup 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

3.Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya

300



Özel İhtiyaç Desteği

• Özel ihtiyaç sahipleri ek hibe desteği alabilmektedir.

• Kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık
durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin
vermeyen potansiyel katılımcılar bilgi almak için
başvurabilirler.

• Özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun
açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi gerekir.
(örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine
ilişkin bilgileri veren doktor veya engellilik kartı fotokopisi, kronik
hastalıklar için doktor raporu)



Önemli Detaylar

• Eğitim göreceğiniz ay ve gün sayısına göre hibe alırsınız.

• Hibenizin %70’i yola çıkmadan önce öğrenci hesabına
yatırılır. Hareketliliğinizi tamamlayıp döndükten ve gerekli
evrakları ofise teslim ettikten sonra gerçekleşen eğitim
faaliyet süresi ile tekrar hibeniz hesaplanır ve kalan
ödenmesi gereken tutar hesaba yatırılır.

• Dönem içinde alınan toplam kredinin 2/3’ünden devamsızlık
veya sorumluluklarını yerine getirmemek nedeniyle
başarısız olan öğrenciye kalan hibe ödenmez.



Önemli Detaylar

• Öğrenim hareketliliğinden hibesiz olarak da
faydalanabilirsiniz.

• Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan
öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez
ve hibe ödenmez.

• Kalacak yerin ayarlanması ve masrafları, 
Ulaşım masrafları, 
Vize işlemleri ve masrafları,
Sigorta işlemi ve masrafları, 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞUNDADIR!



Öğrenim hareketliliğinden faydalanıp 
staj hareketliliği’ne de hibeli olarak 

başvurabilirsiniz 

Aynı öğrenci, hareketlilik 
faaliyetlerinin sayısı ve türünden 
bağımsız olarak, her bir eğitim 

öğretim kademesinde toplam 12 aya 
kadar hibe alabilir.



Bizi Takip Edin!

Yaşar University International Office

https://www.facebook.com/YasarInternational

https://twitter.com/YasarIntOffice

Yasarint

https://www.instagram.com/yasarint/?hl=tr

Yasarintoffice

Yasaruniversity
https://www.youtube.com/user/YasarUniversity

https://www.facebook.com/yasareuc
https://www.facebook.com/YasarInternational
https://twitter.com/YasarIntOffice
https://www.facebook.com/yasareuc
https://www.instagram.com/yasarint/?hl=tr
https://www.youtube.com/user/YasarUniversity


Yaşar Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Ve Programlar Ofisi

Bilgi için:
https://erasmus.yasar.edu.tr 

Sorularınız için:
merve.akinturk@yasar.edu.tr

erasmus@yasar.edu.tr

TEŞEKKÜRLER...


