2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hakkında Genel Bilgi
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus
Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1
akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB
sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında
kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri
istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca
hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. 50 barajını geçen
öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi
olabilirler.
2018-2019 ERASMUS+ ÖĞRENCİ-ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
1- Başvuru Koşulları
✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
✓ Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de ki yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenci olmak.
✓ Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde
(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam
zamanlı öğrenci olması.
✓ Lisans ve Yüksek Lisans eğitim kademesinin henüz ilk dönemini tamamlamamış olan
öğrencilerimiz henüz bir transkript sahibi olmadıkları için bu ilana başvurmaları
uygun değildir.
✓ Daha önce Erasmus Öğrenci-Öğrenim ya da Staj Hareketliliği Faaliyetinden
faydalanmış öğrenciler de başvuruda bulunabilir yalnız değerlendirme sürecinde - 10
puan olarak Erasmus Notu hesaplanacaktır.
✓ Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus
programından faydalanmasına mani değildir.
Başvuru İçin Asgari Kümülatif Akademik Not Ortalaması;
✓ Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00,
✓ Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
✓ Daha önce Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler de
başvuruda bulunabilir yalnız değerlendirme sürecinde - 10 puan olarak Erasmus Notu
hesaplanacaktır.

2- Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği Başvuru için Gerekli Belgeler
✓ Erasmus+ Öğrenci- Öğrenim Başvuru Formu (https://goo.gl/pi7rWk adresinden
temin edilebilir). Formu doldurduktan sonra çıktısını alıp (yüksek lisans veya doktora
öğrencisi iseniz ayrıca bir de enstitü koordinatörünüze) imzalatarak Erasmus Ofisi’ne
teslim ediniz.
✓ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (Lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için) Öğrenci Belgesi
✓ Transkript Belgesi.
✓ Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).
• Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuru Formunun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur, elle doldurulan
başvuru formları kabul edilmeyecek olup, geçersiz olarak kabul edilecektir.
Tüm başvurular Dış İlişkiler Birimi/ Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır.
3- Değerlendirme Kriterleri
Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Aşamasında;
Toplam 100 puan üzerinden;
✓ Akademik not ortalamasının % 50'si ile Yabancı Dil Puanının % 50 'si alınır. Bu
puanların ortalaması ile Erasmus Genel Puanı oluşturulur. Akademik başarı ve
yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha
önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim
öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve
yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için
(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
✓ Her bölüm kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı
puanlar şunlardır:
Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50
(toplam
üzerinden)

100

puan

Dil seviyesi

%50
(toplam
üzerinden)

100

puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puani

Engelli
öğrencilere
(engelliliğin
belgelenmesi kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım

+10 puan
+10 puanii

veya barınma kararı alınmış öğrencilere
Daha önce yararlanma (hibeli veya
hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe
katılma
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim
kurumu
tarafından
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere
mazeretsiz
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar
başvurması halinde uygulanır)

-10 puan
-10 puan

-5 puan

✓ 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.
Tanıtım Toplantısı; Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği Tanıtım Toplantısı ilerleyen
bir tarihte, Rektörlük Büyük Salon’da Oryantasyon Toplantısı şeklinde düzenlenecektir,
başvuruda bulunan ve ilgilenen tüm öğrencilerimiz toplantıya davetlidirler.
Erasmus Yabancı Dil Sınavı Hakkında Önemli Not; Başvuruda belirtildiği gibi tüm
öğrenciler Erasmus+ Dil Sınavı'na girmek zorundadırlar. Erasmus+ Örnek Dil sınavı ve
içeriği hakkında web sayfamızda örnek soruları bulabilirsiniz.
İletişim Adresi;
OKÜ / Dış İlişkiler Birimi
LLP/ ERASMUS OFİSİ
D- Blok- Zemin Kat
erasmus@osmaniye.edu.tr
Tel: + 90 328 827 10 00 -2001, 2002, 2003
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Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve
ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap
olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve
667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi
ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile
bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

ii

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.

