
  2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI  
 

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ VE UNİKOP ÖĞRENCİ STAJ  
 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 
 

Bu başvuru ilanı Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Unikop Öğrenci Staj Hareketliliği aday 

seçimini için hazırlanmıştır. Adaylar bu programlardan sadece birisi veya ikisi için başvuru 

yapabilirler.  

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ile öğrencinin bir dönem (en az 3 ay) öğrenim görmesi, 

Erasmus ve Unikop Staj Hareketliliğinde ise Avrupa ülkelerinden birisinde iki ay (en az 62 gün) 

olmak üzere staj yapması beklenmektedir.  

 
 
 
 

 
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR 

 

• En az bir ders dönemini tamamlamış tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri başvurabilirler. 
 

• Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 veya 58/100; lisansüstü-doktora 
öğrencileri için en az 2.50/4.0 veya 65/100 not ortalamasına sahip olması gerekir. 
 

• Başvuru yapacak öğrencilerin yurt dışına gidecekleri dönemde bir dönem için en az 30 
kredi yükü ile yüklü olmaları gerekmektedir. 
 

• Hazırlık sınıfı öğrencileri ve Doktora yeterlilik dönemini geçmemiş öğrenciler programa 
başvuramazlar. Tez dönemi Yüksek Lisans öğrencileri tez döneminde ders görmedikleri için 
gidecekleri üniversitede ders alamayacaklardır. Bu sebeple programdan faydalanmaya hak 
kazanan öğrenciler gitmek istedikleri üniversitedeki Erasmus Bölüm Koordinatörüyle gerekli 
yazışmaları yaparak 30 AKTS kredisine eşdeğer Araştırma Projesi dersi vermeyi kabul 
etmelerini sağlamaları gerekmektedir.  
 

• Erasmus+ ve Unikop Stajına tüm bölümlerden öğrenciler başvurabilmektedir. 
 

• Erasmus+ kapsamında ikili anlaşmalar listesini incelemek için departman ikili anlaşmalar 
adresinde yer alan İkili Anlaşmalar Listemiz sekmesine göz atınız.  

BAŞVURU TARİHLERİ: 24 Ağustos-14 Eylül 2020 

https://erbakan.edu.tr/storage/files/department/erasmus/ikili%20anla%C5%9Fmalar/%C4%B0K%C4%B0L%C4%B0%20ANLA%C5%9EMALAR-WEB-2020%20A%C4%9Fustos%20(2).pdf


 

• Erasmus staj faaliyetinden faydalanmak isteyip fakat ülkece yaşadığımız covid-19 
salgını nedeniyle ilana çıktığımız tarihte mezun olmuş öğrenciler için 6 mart 2020 
tarihinde yaptığımız Yabancı Dil sınavını ön başvuru olarak değerlendirilecektir. 
 

•    Mezun olan ve 6 mart 2020 tarihinde Yabancı Dil sınavında yeterli puan alan 
öğrenciler ; 

•  Başvuru formunu manuel olarak doldurup imzalayıp, 

•  öğrenci işleri otomasyon sisteminden alınmış transkriptinizi,  

• Kimliğinizi (arkalı-önlü)  

• Fotoğrafınızı (renkli) taratıp, erasmus@erbakan.edu.tr adresine göndermeleri 
gerekmektedir. 

 

2020-2021 ERASMUS HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ 

 
Tarih 

 
Eylem Sorumlu Birim 

 
24.08.2020 
 
 
14.09.2020  
 

 
Online Başvuru formu 
https://onlinebasvuru.erbakan.edu.tr/erasmus 

adresinden erişebilirsiniz.  

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı  

Başvurular  
14 Eylül 2020 17:00 
saat ve tarihinde 
kapanır.  
 

Başvurulan her program için ayrı başvuru 
yapılır (öğrenim/staj).  
Başvuru sayfasına muhakkak öğrenci işleri 
otomasyon sisteminden transkript alınarak 
taratılır ve sisteme eklenir.  
 

 
Aday Öğrenci  

21 Eylül 2020 
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü kazanan 
asil ve yedek aday listesini ilan eder.  
 

Erasmus+ Kurum 
Koordinatörlüğü 

24-26 Eylül 2020 
 

Seçim sonuçlarına itirazlar yapılır. 
 

Aday Öğrenci 

28-30 Eylül 2020 
Vazgeçmek isteyen öğrenciler feragat 
dilekçelerini erasmus@erbakan.edu.tr mail 
hesabına gönderir.  

Aday Öğrenci 

 
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KONTENJAN TABLOSU 

•  

Öğrenim Hareketliliği için birimlere ayrılan kontenjan tablosu aşağıda yer almaktadır. Staj 
hareketliliği için bölüm sınırlaması yoktur. Ulusal Ajans’ın üniversitemize vermiş olduğu 
hibelerin ortalaması temel alınarak üniversite genelinde 89 kontenjan öngörülmüştür. Söz , 

 

 
 

https://onlinebasvuru.erbakan.edu.tr/erasmus
mailto:erasmus@erbakan.edu.tr


Birim Bölüm 
İkili Anlaşma 

Sayısı 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 2 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 5 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 5 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 2 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği 1 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi PDR 5 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi 1 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 2 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi 

1 

İlahiyat Fakültesi İlahiyat 2 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 2 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği 3 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği,  5 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği 1 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2 



Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği 

2 

Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi 

Makina Mühendisliği 2 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 4 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2 

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 11 

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 2 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

2 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler 2 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 1 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih 1 

Turizm Fakültesi Turizm 5 

Diş Hekimliği Fakültesi                                                   Klinik Bilimler                                                                  1 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim  1 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü 

1 

Fen Fakültesi Biyoteknoloji 1 

Fen Fakültesi Kimya 1 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak Mühendisliği 1 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Havacılık Yönetimi 1 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Sivil Havacılık İşletmeciliği 1 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 



Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

şunlardır: 

 

Ölçüt Ağırlık Puan 

Akademik başarı düzeyi % 50 ( toplam puan üzerinden) 

Dil seviyesi  

(Öğrenim için en az B1/70; staj için A2/60 düzeyi 
olacaktır) 

% 50 ( toplam 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 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +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 

İki hareketlilik türünden 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 

 

• Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe aylık hibe miktarlarına ek olarak 

öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 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 öğrenciler ekonomik açıdan imkânı 

kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına 

dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.  

• Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde 

gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için 

uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde 

tekrar başvurması halinde uygulanır. 

• Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir 

bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış 

olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma 

uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini 

bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini 

bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz. 

• 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, azaltmanın hangi faaliyete uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasının tercih ettiğine dair dilekçe 

bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj 

faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda daha önce faydalandığı hareket türünden -10 

puan başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise -20 puan azaltma uygulanır. Azaltmalar 

öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. 

 

                                     HİBE MİKTARLARI 

Pandemi süreci nedeniyle daha önce uygulanan hibe miktarında farklılıklar 

mevcuttur. Bu nedenle Ulusal ajansın aldığı karar doğrultusunda çevrimiçi faaliyet süresi 

için öğrencilere bireysel destek verilmeyecek, fiziksel eğitime geçildiğinde (geçilirse) aylık 

olağan hibe verilecektir. 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 

• Online başvurusu ile ilgili sorularınızı  erasmusonlinedestek@erbakan.edu.tr  

adresine gönderebilirsiniz.  

• Başvuru formunu doldurmadan önce sisteme yükleyebilmek için öğrenci işleri 

otomasyon sisteminden alınmış transkriptinizi, Kimliğinizi (arkalı-önlü) ve 

fotoğrafınızı (renkli) taratıp, yükleyin. 

• Başvuru formunu yazıcı bağlı olan bir bilgisayarda açıp doldurunuz, çıktısını alıp 

saklayınız. 

• Başvuru formları Erasmus ofisine ya da Bölüm Koordinatörlüğüne teslim 

edilmeyecektir. 

 

 

Online başvuru için TIKLAYINIZ ( Son gün 14/09/2020 ) 

 

                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      

mailto:erasmusonlinedestek@erbakan.edu.tr
https://onlinebasvuru.erbakan.edu.tr/erasmus

