
         

 

 

2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM 

HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU   

(2022 PROJESİ ÇAĞRISI) 

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 

öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumunda gerçekleştirebilmesidir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi 

için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi ön 

lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet, öğrenim süresi 

içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği 

çalışmaları yurtdışında yapmak üzere,bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı 

takip etmesi gerekir. 2022 Erasmus+ Projesi kapsamında Öğrenim Hareketliliğinden 

faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları    04-18 Mart 2022 tarihleri arasında 

alınacaktır. Bölüm bazında yapılan ikili anlaşmalar için tıklayınız. 

 

Öğrenim Hareketliliği Takvimi 

 

İlan Tarihi: 25/02/2022 

Başvuru Başlama Tarihi:04/03/2022 

Son Başvuru Tarihi:18/03/2022 (Saat 17:00’da sistem başvuruya kapanacaktır.)  

Yabancı Dil Sınavı Tarihi: 25/03/2022  16:00 

Sonuçların İlanı: 08/04/2022 

İtiraz Süresi: 11- 13 Nisan 2022 

Nihai Sonuçların İlanı: 20/04/2022 

 

 

Başvuru belgeleri 

 

 Online Başvuru Formu: Başvurular web sitemizdeki başvuru sekmesinden 

(http://erasmus.yalova.edu.tr/basvuru/ps13) alınacaktır. Normal süreçte öğrenciler 

başvuru formunun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırılmış imzalı belgeyi ofisimize elden 

teslim etmektedirler. Ancak pandemi sürecinde sistemden yapılan başvuru kabul 

edilecek olup imzalı belge talebi olmayacaktır. 

 1 adet Transkript: Öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınan imzalı transkript belgesi 

yalovaerasmus@gmail.com adresine gönderilmelidir.  

 Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) tarafından yapılacak 

yabancı dil sınavına girmeyecek adaylar için Yükseköğretim Kurumu’nun tanıdığı 

eşdeğer dil belgeleri(YÖKDİL, YDS vb.) geçerlidir. Başvuru esnasında söz konusu 

dil belgesi olan öğrenciler belgelerini (yalovaerasmus@gmail.com) email ile 

ulaştırmalıdır. (Geçerli yabancı dil belgesi olmayan adaylar okulumuz YDYO'nun 

yapacağı dil sınavına katılmak zorundadırlar.) Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından yapılacak olan İngilizce Sınavından en az 60/100 puan alınması 

gerekmektedir.Yabancı dil barajını geçemeyen öğrenciler değerlendirme dışı 

tutulacaktır. Gerçekleştirilmesi planlanan yabancı dil sınavı yüz yüze yapılacak 

olup; sınav salonlarına ilişkin bilgilendirme sınav öncesi web sitemizde yapılacaktır. 

2020 ve 2021 yılı içinde online ortamda gerçekleştirilen yabancı dil sınav puanları 

geçerli olmayacaktır. 

http://erasmus.yalova.edu.tr/nereye-gidebilirim/ps50
http://erasmus.yalova.edu.tr/basvuru/ps13


2022 Erasmus+ Projesi Kapsamında "Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği" başvuruları 

değerlendirirken 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 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  

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 

katılma  

-10 puan  

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde 

feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama  

-10 puan  

 

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari   şartları sağlamaları 

gerekmektedir: 

 

 Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 

birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, 

tam zamanlı öğrenci olması,  

 

  Birinci kademe(Önlisans ve Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not 

ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,  

 

 Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış ise; 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 olması, 

 

 İkinci kademe(Yüksek Lisans) ve üçüncü kademe(Doktora) öğrencilerinin 

kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,  

 

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ 

dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni 

faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi 

 

Değerlendirme Ölçütleri  

 

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği değerlendirme ölçütlerine göre öğrenim 

faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak 

başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme 

ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru 

sıralanmasına göre gerçekleştirilir. Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği 



seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha 

önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı 

zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı 

öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme 

uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış 

bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha 

önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden 

ise “-10” puan eksiltme uygulanır. Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.  

 

Hibelendirme  

 

Program ülkelerine öğrenci gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu 

aşağı yer almaktadır: 

 

 

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) 

 

Yükseköğretimde öğrenim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa 

Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi dil desteği, 

öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini 

içermektedir. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine 

başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi 

üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme 

zorunlulukları bulunmamaktadır.Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını 

etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince 

dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.  

 

Ödemelerin Gerçekleştirilmesi 

 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte verilir. İlk ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yer 

alan toplam hibenin %80 tutarında yapılır. İlk ödemeler, sözleşmenin her iki tarafça da 

imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde yapılır. Ödemeler Euro cinsinden yapılır. 

Ülke Grupları 
Hareketlilikte Misafir Olunan 

Ülkeler 

Aylık Hibe Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj  

(Avro) 

1. ve 2. Grup Program 

Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, 

Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, 

İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan  

 

600 750 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Kuzey 

Makedonya, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 

Türkiye 

450 600 



Öğrencilerin dönüş sonrası yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin ardından kalan hibeleri 

hesaplarına yatırılır. Faaliyet dönemi sonunda öğrencinin çevrimiçi AB anketini doldurması, 

mali desteğin geriye kalan kısmının ödenmesini talep etmesi olarak kabul edilir. Anketin 

doldurulmasını müteakip en geç 20 takvim günü içinde kalan ödeme yapılır. Teknik sebepler 

haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında 

kesinti yapılır. 

 

Ödenen Hibenin Tamamının İadesi  

 

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek 

dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve 

öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

Akademik Tanınma  

 

Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla 

yükümlüdür. Öğrenim faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği İçin 

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) imzalanmalıdır. Gönderen 

yükseköğretim kurumu, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması 

durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.  

 

2022-2023 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği  Tahmini Kontenjanları (30) 

 

Bölüm Kontenjan 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3 

Bilgisayar Mühendisliği 2 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 

Kimya Mühendisliği 1 

Endüstri Mühendisliği 1 

Makine Mühendisliği 1 

İnşaat Mühendisliği 1 

Ulaştırma Mühendisliği 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 

Hukuk Fakültesi 2 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1 

Sosyal Hizmet 1 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 

İşletme 3 

Uluslararası İlişkiler 3 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 2 

İktisat 2 

İslami İlimler 1 

Endüstriyel Tasarım 1 

Bilgisayar Programcılığı 1 

Erasmus+  Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis 

edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. 


