2018 ve 2019 PROJE DÖNEMLERİ KA103 / KA107 ERASMUS+ KA1: BİREYLERİN
ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM / STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KARARI
Tüm başvurular aşağıdaki asgari şartları sağlayan öğrenciler arasında değerlendirilmiştir:
1-Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans,
yükseklisans, doktora) bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak,
2-a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
b)Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3-Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda AKTS/ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl
için 60 ECTS) kredi yükü olması,
4-Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus programından daha önce yararlanılmışsa,
yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması.
Tüm başvurular aşağıdaki
değerlendirilmiştir.

değerlendirme

Ölçüt
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
Şehit ve gazi çocuklarına
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı
alınmış öğrencilere
Aynı öğrenim kademesinde daha önce yararlanma
(hibeli veya hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
Erasmus Hareketliliği için daha önce seçilmiş
olup, üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili
olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere
mazeretsiz katılmayan öğrencilere

ölçütleri

ve

ağırlıklı

puanlara

göre

Ağırlıklı Puan
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
+15 puan
+10 puan
+10 puan
-10 puan
-10 puan
-5 puan

Akademik Başarı Puanı:
-Transkriptlerinde yer alan genel akademik ortalamaları (GANO) veya
-TUS’a ve DUS’ a giriş puanları
-Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrenci Karnesi
Yabancı Dil* Notu:
-Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 5 ve 12 Aralık 2018
tarihlerinde yapılan sınavın sonucu veya
-Öğrenci tarafından ibraz edilen geçerli dil belgesinde (KPDS-ÜDS-YDS-E-YDS-YÖKDİL) yer alan dil seviyesi
*Dil barajı:
B1 (öğrenim hareketliliği için)
50 (staj hareketliliği için)
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2019 Proje Dönemi KA103:
Öğrenim Hareketliliği
Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlayan ve B1 dil barajını geçen tüm Erasmus Öğrenim
Hareketliliği’ne başvuran öğrenciler asil listeye alınmıştır. Bu liste beklenen öğrenci sayısının
altında kaldığı için yedek liste yapılmamıştır. Asil olarak, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda
Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden faydalanması planlanan öğrenci sayısı 204 olarak
belirlenmiştir. Asil listede yer alan öğrenciler bir veya iki dönem (güz ve/veya bahar
yarıyıl) hareketlilikten faydalanabilirler. Avrupa Komisyonu’nun kararı doğrultusunda ve
Avrupa Birliği Dil Yeterlilikleri’ne göre belirlenen B1 dil barajı Erasmus Öğrenim
Hareketliliği öğrenci seçiminde tüm bölümler için kullanılmıştır.
Belirlenen dil barajının üzerinde yer alan öğrenciler, öncelikle bölümlerine, Erasmus Başarı
Puanlarına ve tercihlerine göre sıralanmıştır.
B1 dil seviyesinin altında kalan ve asgari şartları sağlamayan öğrencilerin başvuruları
değerlendirmeye alınmamıştır.
Asil listede yer alan toplam öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından 2019 Proje
dönemi için Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı ve daha önceki yıllarda
öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak belirlenmiştir.
Asil listede yer alan öğrenciler “Aday Erasmus Öğrenim Öğrenci”sidir. Asıl listeler
Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip
gidemeyecekleri) bu hibe miktarlarından sonra kesinleşecektir. Üniversitemize tahsis edilen
hibenin yetersiz kalması durumda asil listede yer alan öğrencilerimiz hibesiz olarak gitme
hakkına sahiptir.
Lisansüstü öğrencilerinin 30 ECTS ders yükünün olma olasılığı çok düşük olabileceği göz
önünde bulundurularak başvuru ilanında toplamda 10 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Ancak
tüm kontenjanların dolmaması nedeniyle bu sayı aşılarak 22 öğrenci asil listeye alınmıştır.
Ancak, asil listeye yerleştirilen öğrenciler lisans öğrencilerinden sonra yerleştirilmiştir.
Lisansüstü öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliklerini aşağıda şartlardan birini yerine
getirerek yapabilecekleridir.
1. 30 ECTS’lik (öğrencinin tez yazmasına katkı sağlayacak “Academic Writing”,
“Quantitative and Qualitative research” gibi )ders almaları veya
2. Tez çalışması için karşı kurumdan kendi imkanlarıyla tez danışmanlığı yapabilecek bir
danışman bulup, bu şekilde kabul edildiğine dair bir kabul e-mail alınması ve Erasmus
Kurum Koordinatörlüğümüze iletilmesi
Yedek listede yer alan öğrenciler hibesiz olarak faydalanmak istedikleri takdirde boş kalan
kontenjanlardan yararlanarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.
Asil listede yer alan tüm öğrencilerin 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak “Hazırlık ve Destek
Programına (Oryantasyon Programı)” katılımı gerekmektedir.
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2019 Proje Dönemi KA103:
Staj Hareketliliği
Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlayan ve 50 dil barajını geçen Erasmus Staj
Hareketliliği’ne başvuran öğrenciler başvuru ilanında belirtilen kontenjanlar doğrultusunda
değerlendirmeye alınmıştır. Ancak, beklenenin çok üzerinde başvuru olması nedeniyle, her
anabilim dalına/bölüme ve her öğrenim seviyesine 1’er kontenjan verilmiştir. Tıp Fakültesi
lisans öğrencilerine Öğrenim Hareketliliği kapsamında sadece 2 kontenjan verildiği için, Staj
Hareketliliği’nde bu fakülteye 40 öğrencilik kontenjan verilmiştir. TUS ve DUS öğrencilerine
5 kişilik kontenjan verilmiştir. Bu kontenjanlar dışında kalan öğrencilerde her anabilim dalı ve
öğrenim seviyesi için en fazla 5’er kişi yedek listeye alınmıştır.
Belirlenen dil barajının üzerinde yer alan öğrenciler, öncelikle bölümlerine ve Erasmus Başarı
Puanlarına göre sıralanmıştır.
50 dil seviyesinin altında kalan ve asgari şartları sağlamayan öğrencilerin başvuruları
değerlendirmeye alınmamıştır.
Asil olarak, 2019 Proje döneminde (01 Haziran 2019 – 31 Mayıs 2021) Erasmus Staj
Hareketliliğinden faydalanması planlanan öğrenci sayısı 151 olarak belirlenmiştir. Asil listede
yer alan öğrenciler en az 2 en fazla 12 ay süreyle hareketlilikten faydalanabilirler.
Daha önce aynı seviyede Erasmus Programından yararlanan öğrencilerinde Erasmus
Programının 12 ay kuralı dikkate alınarak kalan ve hareketliliğe katılabilecekleri süreler
listede belirlenmiştir.
Asil listede yer alan toplam öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından 2019 Proje
dönemi için Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı ve daha önceki yıllarda
öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak belirlenmiştir.
Asil ve yedek listede yer alan öğrenciler “Aday Erasmus+ Staj Öğrenci”sidir. Asıl adaylıkları
Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip
gidemeyecekleri) bu hibe miktarlarından sonra kesinleşecektir. Üniversitemize tahsis edilen
hibenin yetersiz kalması durumda asil listede yer alan öğrencilerimiz hibesiz olarak gitme
hakkına sahiptir.
Asil listeden gitmeyen ya da feragat eden öğrenciler olduğu takdirde, ilgili öğrencinin
bulunduğu anabilim dalı/bölüm ve öğrenim seviyesinde (lisans/lisansüstü) yedek listede ilk
sırada yer alan öğrenciden başlayarak yerleştirme yapılacaktır. Aynı anabilim dalı/bölüm
olmadığı durumda, Erasmus Başarı Puanı dikkate alınarak, değerlendirme yapılacaktır.
Yedek listede yer alan öğrenciler hibesiz olarak faydalanmak istedikleri takdirde hareketlilik
gerçekleştirebilirler.
Asil listede yer alan tüm öğrencilerin 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak “Hazırlık ve Destek
Programına (Oryantasyon Programı)” katılımı gerekmektedir.
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2018 Proje Dönemi KA107:
Öğrenim Hareketliliği
Yukarıda belirtilen asgari şartları ve B1 dil barajı sağlayan tüm Erasmus Öğrenim
Hareketliliği’ne başvuran öğrenciler asil listeye alınmıştır. Bu liste beklenen öğrenci sayısının
altında kaldığı için yedek liste yapılmamıştır. Asil olarak, 2019-2020 Eğitim Öğretim
Yılı’nda Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden faydalanması planlanan öğrenci sayısı 5 olarak
belirlenmiştir. Asil listede yer alan öğrenciler bir dönem (en fazla 5 ay) (güz veya bahar
yarıyıl) hareketlilikten faydalanabilirler. Avrupa Komisyonu’nun kararı doğrultusunda ve
Avrupa Birliği Dil Yeterlilikleri’ne göre belirlenen B1 dil barajı Erasmus Öğrenim
Hareketliliği öğrenci seçiminde tüm bölümler için kullanılmıştır.
Belirlenen dil barajının üzerinde yer alan öğrenciler, öncelikle bölümlerine, Erasmus Başarı
Puanlarına ve tercihlerine göre sıralanmıştır.
B1 dil seviyesinin altında kalan ve asgari şartları sağlamayan öğrencilerin başvuruları
değerlendirmeye alınmamıştır.
Asil listede yer alan tüm öğrencilerin 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak “Hazırlık ve Destek
Programına (Oryantasyon Programı)” katılımı gerekmektedir.
2018 Proje Dönemi KA107:
Staj Hareketliliği
Yukarıda belirtilen asgari şartları ve 50 dil barajı şartını sağlayan Erasmus Staj
Hareketliliği’ne başvuran öğrenciler başvuru ilanında belirtilen kontenjanlar doğrultusunda,
farklı bölüm/anabilim dalında olması kaydıyla, öğrencilerin Erasmus Başarı Puanları ve ülke
tercihlerine göre değerlendirme yapılmıştır. 6 öğrenci asil listeye alınmıştır.
50 dil seviyesinin altında kalan ve asgari şartları sağlamayan öğrencilerin başvuruları
değerlendirmeye alınmamıştır.
Asil listede yer alan öğrenciler en az 2 en fazla 2 ay süreyle ve en geç 31 Temmuz 2020’ye
kadar hareketlilikten faydalanabilirler.
Asil listeden gitmeyen ya da feragat eden öğrenciler olduğu takdirde, ilgili öğrencinin
bulunduğu anabilim dalı/bölüm ve öğrenim seviyesinde (lisans/lisansüstü) yedek listede ilk
sırada yer alan öğrenciden başlayarak yerleştirme yapılacaktır. Aynı anabilim dalı/bölüm
olmadığı durumda, Erasmus Başarı Puanı dikkate alınarak, değerlendirme yapılacaktır.
Yedek listede yer alan öğrenciler hibesiz olarak faydalanmak istedikleri takdirde hareketlilik
gerçekleştirebilirler.
Asil listede yer alan tüm öğrencilerin 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak “Hazırlık ve Destek
Programına (Oryantasyon Programı)” katılımı gerekmektedir.
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ERASMUS DEĞERLENDİRME VE SEÇME KOMİSYONU ÜYELERİ
‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi
yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin
tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar,
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’
(Türkiye Ulusal Ajans “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği,
Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği,
Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2018 Sözleşme Dönemi, sayfa 16)

15.03.2018
Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Rıdvan KIZIKAYA
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı

Prof. Dr. İzzet AKÇA
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü

Öğr. Gör. Emine BOL YAZICI
Erasmus+ Kurum Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi Şube Müdürü

Öğr. Gör. Esra DERLE
AKTS/DS Kurum Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi Personeli
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