ERASMUS+
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
2021/2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ HAREKETLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU İLANI
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde, Türk-Alman Üniversitesi’nde
öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru süreciyle ilgili
bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu hareketlilikler 2021/2022 Akademik Yılı Güz
döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır ve belirtilen dönem dışındaki
hareketlilikler bu ilan dahilinde değerlendirilmeyecektir.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize aktarılan bütçeye göre öğrencilere hibe
dağıtımı yapılacaktır. Başvuru yapan adayların hibe alıp alamayacağı başvuruların
değerlendirilmesinden sonra TAÜ ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü internet
sayfalarında ilan edilecektir.
Öğrenciler sadece üniversitemizin Erasmus+ Kurumlararası Anlaşma imzaladığı partner
üniversitelere kontenjan dahilinde başvuruda bulunabilirler.
Başvurularla İlgili Önemli Hatırlatma:
 Belirtilen başvuru dönemi için başvurular Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü tarafından e-mail yoluyla alınacaktır.
 Başvuruların gönderileceği e-mail adresi: erasmusbasvuru@tau.edu.tr
 Dünya genelinde devam eden COVID-19 salgını ile ilgili yaşanacak
gelişmelerin Erasmus+ çerçevesinde gerçekleşecek 2021/2022 Güz dönemi
hareketliliklerini etkileyebileceği hususunun göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Hareketliliklerin fiili olarak gerçekleşmesi konusunda
yaşanabilecek olumsuzluklar ile ilgili hareketliliğe hak kazanan öğrencilere
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Tarihleri:
 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim
08.03.2021, Pazartesi

Hareketliliği

Başvuruları

Başlangıç

Tarihi:

 Son Başvuru Tarihi: 21.03.2021, Pazar (23:59’a kadar)
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Belgelere http://int.tau.edu.tr/tr/c sayfasından ulaşılabilir.
1. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)
2. Güncel Not Dökümü
3. Almanca/İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi örneği
 Almanca için Üniversitemiz yabancı diller yüksekokulu tarafından
düzenlenen DSH-2 ve TestDaf belgeleri ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen Almanca dil belgeleri kabul edilmektedir.
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 İngilizce için ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınav sonuçları ve
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavı sonuç belgeleri kabul
edilmektedir.
4. Kimlik örneği
5. Özgeçmiş (Europass CV şablonu kullanılması tavsiye edilir:
https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae)
6. Öğrenim görülecek yabancı dilde (Almanca/İngilizce) yazılmış Niyet Mektubu
 Tüm belgeler, son başvuru tarihine kadar .pdf formatında ve eksiksiz olarak
erasmusbasvuru@tau.edu.tr adresine gönderilecektir. Eksik belge ile
yapılacak başvurular kabul edilmeyeceğinden, belgelerinizi iletmeden önce
belgelerde eksik bulunmadığına dikkat ediniz.
Başvuru Koşulları:
 Öğrencilerin, tam zamanlı öğrenci olmaları.
 Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kümülatif akademik not
ortalamasının 2.20/4.00 olması.
 Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kümülatif
akademik not ortalamasının 2.50/4.00 olması.
 Yeterli ECTS kredi yükü olması (bir yarıyıl için 30 ECTS kredisine denk olan
programı takip etmek üzere yurt dışında öğrenim görebilmek).
 Önemli Hatırlatma: TAÜ lisans programlarının 1. sınıfında öğrenim gören
öğrenciler 2021/2022 Akademik Yılı Güz döneminde Erasmus+ hareketliliğinden
faydalanamazlar.
Seçim Ölçütleri:
Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik Başarı Düzeyi (AGNO)

%50

Yabancı Dil Puanı

%50

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı
alınmış öğrenciler
Daha önce yararlanma (hibeli ya da hibesiz) *

+10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
(öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde
uygulanır)

-10 puan
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Hareketliliğe seçilen öğrenciler için, öğrencinin
tekrar Erasmus+ Programına başvurması halinde:
Üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak
düzenlenen toplantılara mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde
uygulanır)

-5 puan

* Erasmus+ Programından daha önce yararlanmış olma durumunda -10 puan
uygulaması, önceki öğrenim kademesindeki öğrenim ve staj hareketliliği için
uygulanmamaktadır. Lisans düzeyinde Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış
olan öğrenci, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gördüğü sırada
hareketliliğe
başvuruda
bulunabilir.
Bu
durumda
puan
kesintisi
uygulanmamaktadır.
Öğrenci seçimi, seçim ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak yapılır ve öğrenciler
nihai puanlarına göre sıralanırlar.
Yabancı dil puanı hesaplamasında, geçerli dil belgesinde yer alan puan dikkate alınır.
ÖSYM’nin eşdeğerlik tablolarına göre hesaplama gerçekleştirilir.
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin katılımını teşvik etmek amacıyla öncelik,
daha önce Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmamış öğrencilere verilecektir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde bir öğrenci, aynı öğrenim kademesinde
toplamda 12 ay hareketlilikten faydalanabilir; ancak, daha önce hareketlilikten
yararlanılmış ise (öğrenim ve/veya staj), yeni hareketlilik ile birlikte toplam süre 12 ayı
geçemez.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği asgari süresi 3 aydır. Hareketliliğin asgari sürenin
altında kalması durumunda, bu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebepler
nedeniyle hareketliliğin erken bitirilmesi halinde ise, öğrencilerin bu durumu önceden
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Mücbir sebebin
değerlendirilmesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü aracılığıyla Ulusal Ajans’a
danışılarak gerçekleştirilecektir.
Feragat Tarihleri: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak
yararlanacak öğrencilerin listelerinin ilan edilmesinin ardından, belirlenen öğrencilerin
faaliyete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, feragat dilekçelerini başvuruların sona
ermesinden sonra belirlenecek resmi feragat tarihine kadar Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğüne e-mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili hibeli ve
hibesiz olarak belirlenen öğrencilere e-mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu tarihler
dışında feragat edilmesi ve/veya bildirimde bulunulmadan programa katılım
gerçekleştirilmemesi halinde, öğrencilerin bir sonraki Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj
Hareketliliği başvurularında toplam puanları üzerinde -10 puan eksiltme uygulanacaktır.
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Aylık Hibe Miktarları:
Hayat Pahalılığına Göre Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülke Grupları
Ülkeler
Almanya, Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney
1. ve 2. Grup Program
Kıbrıs, Hollanda, İrlanda,
Ülkeleri
İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg,
Malta, Norveç, Portekiz,
Yunanistan
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Hırvatistan, Letonya,
3. Grup Program
Litvanya, Macaristan,
Ülkeleri
Makedonya, Polonya, Romanya,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya

Aylık Hibe - Öğrenim
(Avro)

500

300

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan "2020
Sözleşme Dönemi - Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı" verilerine dayanarak hazırlanmıştır.

Hibelendirme, üniversitemizin Erasmus+ 2019-1-TR01-KA103-065126 ve 2020-1-TR01KA103-081477 numaralı projeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanan lisans
öğrencilerine faaliyet sürelerini içeren 5 ay için yurtdışında olmalarından kaynaklanan
ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanan yüksek
lisans öğrencilerine faaliyet sürelerini içeren 3 ay için yurtdışında olmalarından
kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir
Hibeler, yalnızca katkı niteliğindedir ve öğrencilerin tüm masraflarını karşılamaya
yönelik değildir.
Öğrencilere seyahat için ayrıca destek verilmemektedir.
Öğrencilerin hibeleri faaliyet başlamadan önce 5 aylık süre temel alınarak hesaplanır.
Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.
Hibeler iki taksit olarak ödenmektedir. Hareketlilik başlangıcı öncesinde toplam hibe
miktarının %80’i öğrencinin hesabına aktarılır. Hareketlilik bitiminde, başarı kriterini
sağlayan ve hareketlilik belgelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilere toplam
hibenin %20’si ödenir.
Önemli Hatırlatma: 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. İlave hibe için öğrencinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü’nden alacağı ve belirtilen kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair
belgeyi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne ibraz etmesi gereklidir.
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Hibesiz Öğrenci Olma:
Hibesiz öğrencilerin belirlenmesinde, hibeli öğrencilere uygulanan seçim kriterleri
uygulanır. Bu öğrenciler seçim için belirlenmiş süreçten geçmek zorundadırlar. Hibesiz
öğrenciler için ayrıca bir ilan yayınlanmayacaktır.
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Kontenjanları:
Erasmus+ 2021/2022 Güz döneminde gerçekleşecek hareketlilikler için belirlenmiş olan
partner üniversite kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.
Önemli Hatırlatma: Bu tabloda belirtilen kontenjanlar hibeli ve hibesiz olarak faaliyet
gerçekleştirebilecek öğrenci sayılarını belirtmektedir.
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