
                                          

2018 EK HİBE VE 2019 ERASMUS+ PROGRAMI 

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ 

                      ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI 

 

Erasmus+ (Erasmus Plus), Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi 

alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış, farklı bir eğitim-öğretim sistemi ile 

tanışma, yabancı dili geliştirme, farklı ülkelere gitme ve o ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı 

sunan  uluslararası değişim programıdır. 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 1 Mart-15 Mart 2019 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Ön lisans, Lisans ya da Yüksek Lisans 

programlarından birine kayıtlı  öğrenciler, 

 Okuduğunuz programda (hazırlık hariç) birinci sınıf birinci dönemini bitirmiş durumda 

olanlar, 

 Not ortalaması (AGNO) 4 lük sisteme göre Ön lisans ve Lisans için 2.20 veya üzeri, 

Yüksek Lisans için 2.50 veya üzerinde olanlar, 

 En az “B1” seviyesinde yabancı dil bilgisi olanlar, 

 Bölümlerin anlaşmaları kapsamında (Anlaşma listesi ve kontenjanlar için:  

http://uluslararasi.erzincan.edu.tr/?page_id=120 ) 

 Erasmus öğrencisi olabilirler. 

 

Hareketliliğin gerçekleşeceği tarihler 

01 Haziran 2019- 31 Mayıs 2020 

 



NASIL BAŞVURULUR? 

• İnternetten http://uluslararasi.ebyu.edu.tr/?lang=tr adresinde Duyurular kısmından 
başvuru linkine tıklanır; 
• http://79.123.136.187/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F# adresinden 
sisteme kayıt yapılır 
• Resimli başvuru formu doldurulduktan sonra 2 adet çıktısı alınıp imzalanır 
• İki (2) adet güncel transkript ile Erasmus Bölüm Koordinatörüne başvuru tarihleri arasında 
teslim edilir. 

 

YABANCI DİL SINAVI 

• Erasmus Dil sınavı, 2 saat süren çoktan seçmeli B1 seviyede bir sınav olacaktır. Sınavda 
dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer alacaktır. Sözlü sınavın yazılı sınava etkisi en çok %25 
olabilir. 
• Öğrencilerin, sınavdan başarılı olabilmeleri için sınav baraj puanı:  
Tüm fakülte/enstitü ve yüksekokul öğrencileri için 100 tam puan üzerinden en az 50 puandır.  
• Aynı yıl içerisinde bir önceki Erasmus Yabancı Dil Sınavından geçerli puan alan (50/100); 
YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler; 
Erasmus Yabancı dil sınavına girmek zorunda değildir. Sınava girmeleri durumunda, daha yüksek 
alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. 
• Yabancı Dil Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 20-24 Mart 2019 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Sınav yeri, tarihi, saati ve sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından YDYO web 
sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Online başvuru formu http://www.erasmus.erzincan.edu.tr (2 adet, fotoğraflı) 
2. Onaylı Transkript (2 adet) 
3. Varsa dil belgesi (en az 50) 
Başvurular Erasmus Bölüm Koordinatörlerine teslim edilecektir. 

 

 

ERASMUS ÖĞRENCİSİ SEÇİM KRİTERLERİ  

1) Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe)4 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 

öğrenci olması,  

a) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 

olması, 

b) Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması, 

2) Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması 

3) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden6 yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 

sürenin 12 ayı geçmemesi 

http://uluslararasi.ebyu.edu.tr/?lang=tr
http://79.123.136.187/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F


 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

ÖLÇÜT  AĞIRLIKLI PUAN  

Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 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 ** 

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  

*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.   

**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.   

 

 

  



 

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ 

6- Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili 
bölüm/fakülte içerisinde yapılır. Yedeklik sistemi ise şöyledir: Başarılı olarak seçilen öğrenciler, 
herhangi bir nedenle tercihlerine gitmekten vazgeçerlerse, bu kontenjan hemen bir alttaki 
öğrenciye tahsis edilir. Bu kontenjanlar internet sayfasında ilan edilecektir. Değişime katılmaya hak 
kazanan öğrencilerin listesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi internet sayfasında ilan edilecektir. 
Bu öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan oryantasyon programına katılmak 
zorundadır. Oryantasyon programına katılmayan öğrencilerin Erasmus haklarından vazgeçtikleri 
göz önüne alınır ve bu hak yedek listesindeki öğrenciye devredilir. 
7- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmış öğrenciler tekrar öğrenim 
hareketliliği hibesi alamazlar (Aynı öğrenim kademsi içerisinde 12 ayı doldurmuş ise) 
8- İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir. Programa katılmaya hak kazanan ancak 
vazgeçen öğrenciler feragat dilekçesi vermek zorundadırlar.  Kazanılan hak bir sonraki döneme 
aktarılamaz. 

  

2019/2020 ERASMUS+ HİBELERİ 

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir. 

Ülke Grupları  
 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler  

Aylık Hibe 
Öğrenim 
(Avro)  

Aylık Hibe  
Staj  
(Avro)  

1. 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  600  

3. Grup Program 
Ülkeleri  

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye  

300  400  

***Not: Yukarıdaki hibeler 2019 sözleşme döneminden itibaren seçilen öğrencilere uygulanacaktır. 
Örneğin 2019-2020 akademik dönemi için hareketliliğe katılacak iki öğrenciden 2018 sözleşme 
dönemi için seçilene 2018 sözleşme döneminde geçerli olan hibeler, 2019 sözleşme döneminde 
seçilene yukarıdaki tabloda yer alan hibe miktarları uygulanacaktır.  
***Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri 
için ayrıca destek verilmemektedir. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 Ulusal Ajans tarafından 2018-2019 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe 

miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde 

olacaklardır 

 Programdan Hibesiz yararlanılabilir. Hibesiz yararlanma durumunda olsa bile başvuru 

süreci hibeli başvuru durumuyla aynıdır.  

 Bir eğitim-öğretim yılında hareketlilik faaliyeti minimum 3 ay maksimum 12 ay olabilir 

 


