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T.C. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Avrupa Birliği Başkanlığı 

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 



 

1. ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

1. Öğrenci Başvuruları İçin Asgari Şartlar 

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir: 

 

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci2 

olması, 

 

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 

    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması, 

 

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması3 

 

4.  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde yükseköğretim 

hareketliliği faaliyetlerinden4 yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı 

geçmemesi. 

 

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı 

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar 

kullanılarak tespit edilir. 

 

Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkezin koymuş olduğu 

ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban 

puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınabilmesini engellememelidir. Hiçbir 

durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez.  

 

2- Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Ölçütleri 

 

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre öğrenim ve staj 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 sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe 

kriterlerine göre gerçekleştirilir.  

                                                 
1 Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas. 
2 Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği  fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir 

yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun 

kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar. 
3 Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir. Ayrıntılı bilgi 

için bk. http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf 
4  Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan 

yararlanma dâhil değildir. 



 

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi 

içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci 

veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırkens, daha 

önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme 

uygulanır.  

 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar aşağıda yer almaktadır: 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan5 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan6 

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 türüne 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 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

                                                 
5  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 yurtdışında 

görevlerini ifa 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.  
6   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.  



Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme 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” eksiltme uygulanır. 

Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir 

süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan 

eksiltme 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” 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 “-10” puan, başvurduğu 

ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan eksiltme uygulanır.  

 

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.  

 

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili 

bölüm/fakülte içerisinde yapılır. 

 

Yükseköğretim kurumu, hiçbir durumda, burada yer almayan puan yükseltme veya 

eksiltme gerekçeleri oluşturamayacağı gibi hareketliliği kısıtlayıcı kararlar da alamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2- 2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ KATILIMCI HİBE TUTARLARI 

 

A) Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği 

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken ugulanacak bireysel destek hibe miktarları 

tablosu aşağı yer almaktadır: 

 

Ülke 

grupları 
Misafir Olunacak Ülke 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj  

(Avro) 

1. ve 2. Grup 

Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan 

600 750 

3. Grup  

Ülkeler 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 600 

 

B) Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik) 

 

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde 

belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, 

ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu 

aşağı yer almaktadır: 

 

Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe 

Öğrenim (Avro) 

Aylık Hibe 

Staj (Avro) 

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri* 700 700 

5. ve 14. Bölge Ülkeleri* 600 750 

*Bölgelere ait ülke listeleri program rehberinde verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


