
 

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU ÇAĞRISI 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar döneminde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek isteyen 

öğrenciler için başvuru çağrısıdır.  

Öğrenciler, Bölüm/ Programlarının anlaşmalı olduğu kurumları inceleyerek başvuruda 

bulunabilirler. Anlaşmalı üniversitelerin listesine linkten ulaşabilirsiniz.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Altınbaş Üniversitesi bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 

öğrenciler başvuruda bulunabilir. (Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) 

2. Ön lisans (Meslek Yüksek Okulları) ve lisans öğrencilerinin toplam akademik not 

ortalamasının en az 2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplam 

akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

3. Öğrenim hareketliliği için öğrencinin mezun olmak için yeterli sayıda ECTS kredi yükü 

kalmış olması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu’nun ECTS rehberine göre yeterli sayı, 

bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir. (Mezun olmak için 240 krediye ihtiyaç duyan 

bir öğrenci 235 kredi tamamlamışsa başvurusu uygun olarak değerlendirilemez. 

Öğrenci bir dönem gitmek istiyorsa mezuniyet koşulu sağlamak için en az 30 AKTS, iki 

dönem için en az 60 AKTS yi henüz tamamlamamış olması gerekir).  

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden 

yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. (Örneğin öğrenci 

daha önce 9 aylık bir öğrenim hareketliliği gerçekleştirdiyse, 4 buçuk ay sürmesi 

öngörülen bir öğrenci hareketliliğine başvurusu uygun kabul edilemez. Ancak 3 aylık 

bir staj hareketliliğine katılabilir.) 

Programa başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları alınır ancak asgari şartları 

karşılayan öğrenciler sınava kabul edilirler. Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten 

yararlanamaz. 

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 

BAŞVURU BELGELERİ  

Başvurular 12 Ekim 2021 saat 23:00’da açılacak ve 01 Kasım 2021 saat 13:00’e kadar online 

sistem üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak ve evraklarınızı yüklemek için tıklayınız.  

1. Erasmus Başvuru Formu (Sistemde bilgilerinizi doldurduktan sonra, çıktı alınıp, 

imzalanıp tekrar sisteme yüklenecektir.) 

2. Transkript (Başvuru çağrısının açık olduğu süreçte alınmış olmalı ve son dönemin 

notlarını içermelidir.Senaryo transkript kabul edilmez. Transkript e-imzalı veya ıslak 

imzalı olmalıdır.) 

https://www.altinbas.edu.tr/p/532/partner-universiteler
http://exchangeprogram.altinbas.edu.tr/


 

3. Akademik Koordinatör Bilgi Formu (Bu bir form değildir. Başvuru yaptığınıza dair 

akademik koordinatörünüzün bilgisi olduğunu gösteren belgedir. Örneğin; “Hocam 

merhaba. Erasmus KA103 öğrenim/staj hareketliliğine başvuru yapıyorum. Bilginiz 

olduğuna dair onay mailiniz gerekmektedir). E-mail ile cevap alınan onay mailinin tam 

ekran görüntüsü (gönderen, alıcı ve e-mailin net göründüğü) veya PDF formatında sisteme 

yüklenmelidir. Akademik koordinatör listesi için linke tıklayınız. ) 

4. Dil Sonuç Belgesi (*Var ise; kurum dışından alınan TOEFL, YDS , YÖKDİL sınavlarının 

sonuç belgesi. *Daha önce Erasmus Ofisi’nin açtığı çağrıya istinaden başvuru yapıp, 

Yabancı Diller MYO’nun yaptığı sınava giren ve geçerli sınav notu bulunan öğrenciler 

son 2 yıla ait yabancı dil sınav sonuçlarını kullanmak istiyorlarsa başvuruda 

belirtebileceklerdir, ayrıca dil belgesi teslim etmelerine gerek yoktur. Sınav sonucunu 

kullanmak istediği tarih ve notu dilekçe yazıp sisteme yükleyebilirler. *Yukarıdaki 

belgeleri sisteme yüklemeyen veya yeterli sınav sonucuna sahip olmayan ve sınava 

daha önce hiç girmeyen öğrenciler doğrudan sınav listesine alınır. Hazırlık sınıfı geçme 

notu geçerli değildir! ) 

5. Eksi Puan Tercih Dilekçesi (Sistemde gözükebilir ancak aynı anda bu başvuru ile aynı 

anda başka erasmus başvuru çağrısı olmadığı için yükleme yapmanıza gerek yoktur.) 

 

BAŞVURU FORMUNDA ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ BELİRTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR :  

*Hareketliliğe katılmak istenilen dönemi doğru seçtiğinizden emin olunuz. 

*Üniversite tercihlerinde ön araştırma (şehir, konaklama imkanı ..vb) yapılarak tercih 

sıralaması yapılmalıdır.  

*Üniversitenin ders uyumu ve eğitim diline bakılmalıdır. 

*Yerleştirmeler, misafir kurumların kontenjanlarına ve nominasyon tarihlerine bakılarak 

yapılacaktır. Öncelikli tercih edilen üniversitenin nominasyon tarihinin geçmiş veya yeterli 

kontenjanı bulunmaması nedeniyle diğer tercihlerinize yerleşme ihtimaliniz söz konusu 

olabilir. 

  

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ  

Öğrencilerin, öğrenim görecekleri dilde B2 Seviyesinde olmaları gerekmektedir. Partner 

Üniversitelerin öğrenim dillerine aşağıdaki linkte yer alan Anlaşma metinlerinden incelenebilir.  

https://www.altinbas.edu.tr/p/532/partner-universiteler 

Öğrenciler, bildikleri dilde sunulan dersler ile kendi müfredatlarında derslerin uyumu 

hususuna dikkat etmeli ve gerekli araştırmaları Erasmus Akademik Birim Koordinatörü’ne 

danışarak yapmalıdır.   

4 Kasım 2021’de (başvuran adaylara detaylar e-mail ile duyurulacaktır) Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girilmeli veya 

https://www.altinbas.edu.tr/p/559/iletisim
https://www.altinbas.edu.tr/p/532/partner-universiteler


 

İngilizce için kabul edilen YDS, YÖKDİL, TOEFL Dil Belgesi duyurulan sınav tarihine kadar 

Erasmus Ofisi’ne teslim edilmelidir. İnternet sitesi ve e-mail adresinden duyurular takip 

edilmelidir. 

Erasmus Yabancı Dil Sınavları iki yıl geçerlidir. Daha önceki yıllarda girilen sınav notlarını 

kullanmak isteyen öğrencilerimizin başvuru formunun ilgili alanında bu hususu belirtmesi 

gerekmektedir.   

Diğer Diller: İlgili ülkelerin Konsolosluklarına bağlı çalışan Kültür Merkezlerinin verdiği, Ortak 

Avrupa Dil Referans Çerçevesine göre B2 seviyesindeki belgeler.   

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı Dönüşüm Tablosu 

International Language Tests & Altinbas University Proficiency Test Concordance Table 

TOEFL iBT YDS/YÖKDİL PTE Academic 
Altinbas University 

Proficiency Test 

120 100 90 100 

114 95 87 95 

108 90 84 90 

102 85 81 85 

96 80 78 80 

90 75 75 75 

84 70 71 70 

78 65 67 65 

72 60 55 60 

66 55 50 55 

60 50 45 50 

54 45 38 45 

48 40 30 40 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

• Erasmus Notu öğrencinin toplam akademik not ortalamasının %50’si ve yapılan dil 

sınavındaki başarısının %50’si dikkate alınarak oluşturulur. Erasmus Notu öğrencilerin 

yerleştirilecekleri partner üniversiteyi ve hibe tahsisini etkiler. Öğrenciler 

Fakülte/Enstitü/ Yüksek Okul bazında Erasmus Notuna göre sıralanır.  

• Erasmus Notu oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınır; 

ERASMUS NOTU +, -  Puan (+,-) 

Şehit ve gazi çocuklarına   +15 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)   +10 

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

+10 



 

 

 

 

 

 

• Erasmus baraj notu, 59; Yabancı Dil baraj notu 60’tır. Erasmus Öğrenim 

Hareketliliğine katılabilmek gidebilmek için adayların bu iki koşulu birden sağlamaları 

gerekir.  

• Öğrenciler kayıtlı oldukları bölümünden farklı bir bölümün anlaşmalı olduğu bir 

partner üniversiteye yerleştirilmek üzere başvuru yapıyorsa, öncelik anlaşmanın 

yapıldığı bölümün öğrencilerine aittir. Anlaşmanın yapıldığı bölüm kontenjanı ilgili 

bölümün öğrencileri tarafından kullanılmazsa başka bölüm öğrencileri tarafından 

kullanılabilir.  

• Duyuru süreci 4 etaptan oluşur: 

1. Yabancı Dil Notu: Yabancı Diller tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları 

açıklanır.  

2. Erasmus Notu: Yapılan sınav değerlendirmesi sonucunda Erasmus Notu 

oluşturulur ve duyurulur.  

3. Yerleştirme: Erasmus Notuna göre, bir komisyon tarafından öğrenciler 

yerleştirilir. 

4. Erasmus Hibesi: Ulusal Ajans’ın üniversitelere tahsis ettiği hibe miktarlarının 

duyurusunu ve kurum içi bütçe çalışmalarını/onayını takiben duyurulur. 

• Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında seçildikten sonra faaliyeti 

gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir. 

• Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, 

pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğunda olmakla beraber partner 

üniversite ve Altınbaş Üniversitesi Erasmus Ofisi’nden destek alabilirler. 

 

ERASMUS HİBELERİ 

• Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe tüm öğrencilerin taleplerini karşılamak için 

yeterli olmadığı takdirde öncelikle ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okulun performansına 

göre ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula hibe tahsis edilir. 

Daha önce yararlanma (faaliyet başına,hibeli veya hibesiz) 
  

-10 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma   -10 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin 
tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

-10 

Duyurulan son tarihten sonra katılmaktan vazgeçme -10 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu 
tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin 
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)   

-5 



 

• Erasmus Notuna göre en yüksekten alçağa doğru ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula 

kayıtlı öğrencilere hibe tahsis edilir. 

• Her öğrenciye hibe çıkmayabilir. 

• Öğrenciler talep ettikleri takdirde hareketliliğe hibesiz katılabilir. 

• Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre 

Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.  

• Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine 

göre hesaplanır. 

• 28 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre ülkeler için 

aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.  

 

ÜLKE 
GRUPLARI          HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER 

AYLIK HİBE 
ÖĞRENİM 

(AVRO) 

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, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Polonya, 

Sırbistan, Romanya,Slovakya, Makedonya 

 

300 

 

• Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi toplam hak edişin %80i 

kadardır. İkinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri ve prosedürleri 

tamamlaması ve akademik başarı (alınan kredilerin en az 1/2’ünden başarılı 

olunması) şartına bağlı olarak hareketlilik sonrasında yapılır. Gerekli şartları 

sağlamayan öğrenciler için ikinci taksit ödenmez.  

• Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre 

karşılığında hibe alabilirler. Üniversitemize tahsis edilen hibe ile tüm öğrenci 

taleplerinin karşılanabilmesi için tüm öğrencilere sadece ders başlangıç ve finallerin 

bitiş tarihi arasındaki süre içi hibe tahsis edilebilmektedir.  

• Planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde, yalnızca kalınan süre karşılığı hibe 

ödenebilir. Planlanan değişimden daha uzun kalınması halinde ek süreler için Faaliyet 

tamamlandıktan sonra hibelerde artış gerçekleştirilemez. 

• 7 günden daha uzun bir süre için Partner Üniversitenin bulunduğu ülkenin dışına 

çıkışınız tespit edilirse, ülke dışında geçirdiğiniz gün sayısı ile orantılı olarak hibe 

kesintisi yapılacaktır.  

• Gerekli görüldüğü durumlarda, yurtdışında geçirilen sürenin tespiti için Altınbaş 

Üniversitesi Erasmus Ofisi öğrenciden pasaport fotokopisi talep edebilir. 

• İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. 



 

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

seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. 

• Engelli, özel ihtiyaç sahibi kişilere ek hibe desteği sağlanmaktadır.  Bu destekten 

yararlanmak için öğrencinin, başvuru aşamasında engel durumunu kanıtlayan bir 

belge ibraz etmesi gereklidir.  

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

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. 

 
COVID-19 HİBELENDİRME NOTLARI 
 
Covid nedeniyle güncel bir gelişme olduğu takdirde gerekli duyurular öğrencilere yapılacaktır. 

 

HİBE KESİNTİLERİ 

Yukarıda yer alan kesinti kurallarına ek olarak;  

1. Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilerin hibelerinde, toplam 

gün üzerinden %5 oranında kesinti yapılır. 

2. Zorunlu katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerinden hibelerinde, toplam gün üzerinden 

%20 oranında kesinti yapılır. 

3. Anlaşmalı üniversitede öğrenim anlaşmasında belirtilen dersler kredi yükünün yarısından 

başarılı olamayan öğrencilere, %20 oranında olması öngörülen kalan ödemeleri 

gerçekleştirilmez. 


