
ERASMUS’A BAŞVURMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN 

DİKKATİNE!!! 

 

 

2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Programı 2021-1-TR01-KA131-HED-000003770 

nolu proje kapsamında gerçekleşecek olan Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği 

başvuruları, 23 Mart-6 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuruya ilişkin 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

Başvuru Tarihi    : 23 Mart-6 Nisan 2022  

İngilizce Yabancı Dil Sınav Tarihi  : 8 Nisan 2022 Cuma Günü 

Sınav Yeri  : Mühendislik Fakültesi (Sınavın yapılacağı 

sınıflar daha sonra Üniversitemiz resmi internet 

sayfasında ilan edilecektir.) 

Sınav Saati  : 12.00 (Sınav bir saat sürecek olup; öğrencilerin 

en geç sınav saatine 15 dakika kala söz konusu 

dersliklerde bulunması gerekmektedir.) 

BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

Başvuru, adayların başvuru ilanını dikkatlice okuduktan sonra 23 Mart-6 Nisan 2022 

tarihleri arasında (6 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar) aşağıda yer alan ilgili başvuru 

belgelerini eksiksiz bir biçimde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne elden teslim 

etmek suretiyle (Mühendislik Fakültesi 129-130 no’lu oda) yapılacaktır. 

 

 

BAŞVURU BELGELERİ 

1- Başvuru Formu (İlanda ek olarak yer alan başvuru formu elektronik ortamda, 

eksiksiz olarak doldurulup; imzalanmalıdır.) 

2- Transkript (Güncel, mühürlü ve imzalı olmalıdır.) 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

4- Fotoğraf (1 Adet) 

5- Tercih Dilekçesi-Öğrenim/Staj (Hem Öğrenim hem de Staj hareketliklerine aynı 

anda başvurulması durumunda, adaylar tercih dilekçelerini Koordinatörlüğümüze teslim 

etmelidir. 



6- Engelli Olma Durumu (Engelli durumu olan adaylarımız, engelli olduğunu 

kanıtlayan belgelerini başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze teslim etmelidir.) 

7- Şehit, Gazi Çocuğu (Şehit, gazi çocuğu olan adaylarımız durumlarını kanıtlayıcı 

belgelerini başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze teslim etmelidir.) 

8- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler (İlgili 

adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca 

koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı başvuru esnasında başvuru 

esnasında Koordinatörlüğümüze teslim etmelidir.) 

9- Staj Yeri Kabul Mektubu (Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu bulan 

adaylarımızın kabul mektuplarını hem başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze teslim etmesi 

hem de karşı kurum yetkilisi tarafından kabul mektubunun e-posta adresimize gönderilmesi 

gerekmektedir.) 

Başvuruda bulunan adaylar, Koordinatörlüğümüze vermiş oldukları başvuru 

formunda ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve bilgilerin hatalı olması 

durumunda doğacak yükümlülüğü kabul ederler ve başvuruları geçersiz sayılır.  

 

Başvuruda bulunan adayların, 8 Nisan 2022 Cuma Günü saat 12.00’de Mühendislik 

Fakültesi’nde (Sınavın yapılacağı sınıflar daha sonra Üniversitemiz resmi internet 

sayfasında ilan edilecektir.) yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi zorunludur.  

Kesin sonuçlar, Türkiye Ulusal Ajansı’nın Üniversitemize 2021 Sözleşme Dönemi 

Erasmus+ Programı (2021-1-TR01-KA131-HED-000003770 no’lu proje) Öğrenci 

“Öğrenim” ve “Staj” Hareketliliği bütçesi dâhilindeki hibe miktarına göre belirlenecektir.  

 

Seçim şartları aşağıdaki gibidir: 

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 öğrenci olması,  

2. a) Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not 

ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,  

                                                 
1
 Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas. 



b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan 

öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması; 2-Birinci sınıf öğrencileri 

için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması, 

c) İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif 

akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,  

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan AKTS 

kredi yükü olması (Bir akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem 

için 30 AKTS). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü 

üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.  

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ 

dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

 

Seçim Ölçütleri: 

 

1. Akademik başarı düzeyi (%50): Öğrencinin başvuru tarihlerinde 

Koordinatörlüğümüze teslim etmiş olduğu güncel transkriptinin (Genel Not Ortalamasının) 

100 puan üzerinden %50’si. (YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki 

karşılıklarına göre belirlenecektir.) 

2. Dil seviyesi (%50): Başvuru ilanında belirtilen tarihte yapılmış olan yabancı dil sınav 

puanın 100 puan üzerinden %50’si. 

3. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan engelli öğrencilerin (engelliliğinin 

belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 10 puan eklenecektir.   

4.  Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi 

kaydıyla) toplam puanlarına 15 puan eklenecektir.   

5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin toplam 

puanına 10 puan eklenecektir. (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.)   

6.  Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunan adayların toplam puanlarına 10 

puan eklenecektir. (Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu bulan adaylarımızın kabul 



mektuplarını hem başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze teslim etmesi hem de karşı kurum 

yetkilisi tarafından kabul mektubunun e-posta adresimize gönderilmesi gerekmektedir.) 

7.  Başvuru esnasında dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj (DOTs) kabul mektubu 

sunan adaylarımızın toplam puanlarına 5 puan eklenecektir. 

(Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: 

Dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve 

mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve 

ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve 

görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, 

talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.) 

8. Daha önce 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde Erasmus+ 

Programı’ndan aynı öğrenim kademesi içerisinde faydalanmış (hibeli veya hibesiz) olan 

adayların toplam puanından 10 puan düşürülecektir. 

9. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin toplam puanlarından 10 

puan düşürülecektir.  

10. Hareketliliğe seçildiği halde mücbir bir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan 

öğrenci belgelemek zorundadır) süresinde feragat bildiriminde bulunmayarak hareketliliğe 

katılmayan öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan 

düşürülecektir. 

11. Hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvuran adayların 

değerlendirilmesinde; daha önce hareketlilikten faydalanmamış öğrencinin Başvuru 

Formu’nda belirttiği ve başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze teslim ettiği “Öğrenim/Staj” 

Hareketliliği tercih dilekçesindeki öncelikli tercihi dikkate alınarak ikinci tercih ettiği 

hareketlilikten 10 puan düşürülerek toplam puanı hesaplanır. 

12. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj 

faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, tercih dilekçesine göre daha önce 

faydalandığı hareketlilik türünden 10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 20 

puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. 

13. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için hareketlilikle ilgili olarak Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere, dil kurslarına mücbir sebep 

olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) katılmaması durumunda 

öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir. 



14. Dil sınavına gireceğini beyan edip mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan 

öğrenci belgelemek zorundadır) sınava girmeyen öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir. 

 

Öğrenci Seçimi: 

Öğrenci seçimi, yukarıda ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

dikkate alınarak, fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili fakülte içerisinde en yüksek 

puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En 

yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.  

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; Öğrenci Başvuru 

Formu’nda tercih ettiği üniversiteler önceliklendirilmekle birlikte; kontenjan durumu; kabul 

alınamama gibi durumlarda anlaşma dâhilindeki diğer üniversitelerle yazışma yapılır. 

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj 

yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Öğrenim 

hareketliliği için öğrenci seçilmeden önce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki 

yükseköğretim kurumu arasında “kurumlararası anlaşma” yapılmış olmalıdır. Staj faaliyetinin 

bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, kabul eden (host) 

yükseköğretim kurumu program ülkesindeyse, ECHE sahibi olmalıdır. 

Öğrenci Staj Hareketliliğinde fonların etkin kullanımı amacıyla ve staj programlarını 

yapmış bulunan öğrencileri teşvik etmek üzere başvuru aşamasında kabul mektubu sunan 

öğrenciler göre ek puanla desteklenir. 

 Ayrıca staj hareketliliğine başvuran öğrencilerin staj yapacakları kurum veya 

işletmelerden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Puan Listesi’nin 

Üniversitemiz web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davet mektubu 

almaları gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki 

bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır. 

Öğrenciler mezuniyet sonrası staj faaliyetinden faydalanamaz. 

Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana 

daldan hareketliliğe başvurabilirler. 

 

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler: 

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun 

olarak gerçekleştirilir. 



Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 

tam aydır.  

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.  

Karma hareketlilikte; karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka 

zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır. Farklı fiziksel hareketlilik sürelerinden oluşan iki farklı 

karma hareketlilik senaryosu mevcuttur:  

1. Yurtdışında uzun süre kalınan karma hareketlilik- yurtdışında asgari 2 ay 

gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile 

tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler için)  

2. Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik-yurtdışında asgari 5 gün ve 

azami 30 gün gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal 

öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler 

veya fiziksel hareketliliğin asgari 1-60 gün aralığında olduğu personel hareketliliği için).  

Kısa dönem öğrenci hareketliliği, öncelikli olarak uzun dönem fiziksel hareketliliğe 

katılamayacak öğrencilere yöneliktir. Karma Yoğun Program kapsamında veya alternatif kısa 

bir program içerisinde yer alabilir. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3 ECTS kredisi 

verilmelidir.  

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 

gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun 

dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem 

doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. 

GENEL KURALLAR  

1. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu 

hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Öğrenci 

Yararlanıcı Modülüne rapor edilir.  

2. Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine 

geçebilecek dönüş sonrası transkript) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz 

sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.  

3. Seçilen öğrenciler aday konumunda olup, asıl liste Koordinatörlükçe belirlenecektir. 

Erasmus “Öğrenim” ve “Staj” Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize 

tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. 

4. Bir hibe sözleşmesi kapsamında seçilen ancak o sözleşme içerisinde faaliyetlerini 

gerçekleştirmeyen öğrenciler, “kazanılmış hak” gerekçesiyle bir sonraki hibe sözleşmesinin 

kapsamına alınamazlar. Öğrenciler her sözleşme dönemi için, ilgili sözleşme döneminde 



geçerli olan seçim şartlarına göre seçilir ve faaliyetlerini gerçekleştirirler. İlgili sözleşmenin 

süresi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin daha sonra faaliyetten 

yararlanmak istemeleri halinde tekrar başvurup seçilmeleri gerekir. 

5. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından Koordinatörlüğümüz 

sorumlu tutulamaz. 

6. Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, Koordinatörlüğümüz 

tarafından yapılan giden öğrenci bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları ile dil kursuna 

katılmak zorundadır. Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere 

mazeretsiz katılmayan öğrencilerin Erasmus’a tekrar başvurmaları halinde toplam puanından 

5 puan düşürülecektir 

7. Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilikten 

önceki 1 ay (Öğrenim/Staj Anlaşması, Vize, Sağlık Sigortası, Hesap Bilgileri vb.) ve 

hareketlilikten sonraki 1 ay içerisinde (Katılım Sertifikası, Transkript, Pasaport Giriş-

Çıkışları vb.) Erasmus+ ile ilgili tüm belgelerini Koordinatörlüğümüze ulaştırmakla 

yükümlüdürler.  

8. Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilikten önce 

ve hareketlilikten sonra 1 ay içerisinde Çevrimiçi Dil Sınavı’nı (OLS); hareketlilikten 

sonraki 1 ay içerisinde Çevrimiçi anketini çözmek ve çevrim içi dil kursu atanan 

öğrenciler de kursu bitirmekle yükümlüdürler. Teknik sebepler haricinde, katılımcı 

anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. 

9. Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan 

edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

10. Hem staj hem de öğrenim hareketliliğine başvuran adaylar başvuru yaptıkları 

esnada imzalı tercih dilekçelerini Koordinatörlüğümüze teslim etmekle yükümlüdürler. 

11. Öğrencinin hareketlilikten “feragat etme süresi”; seçim sonuçlarının Üniversitemiz 

web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın 

(Mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır.) 15 günden sonra yapılan feragatlerde 

öğrencinin eğer hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış ise öğrencinin 

Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir. 

12. Başvuran öğrencilerin aday başvuru formunda beyan ettikleri iletişim adreslerine (e-

posta adresleri ve telefon numaraları) Koordinatörlüğümüzce aday gösterildikleri 

bildirildikten sonra bildirim tarihten itibaren bir hafta içerisinde Koordinatörlüğümüzle 

iletişime geçmeyen öğrenciler, diğer başvuran öğrencilerin hak kaybına uğramaması 



amacıyla feragat etmiş sayılacak ve sonuç listesinde bir sonraki öğrenci aday olarak 

gösterilecektir.  

13. Koordinatörlüğümüzce aday gösterildikleri bildirildikten sonra feragat edeceğini 

Koordinatörlüğümüze bildiren (e-posta ya da telefon ile) fakat dilekçesini bir hafta içerisinde 

Koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrenciler, diğer başvuran öğrencilerin hak 

kaybına uğramaması amacıyla feragat etmiş sayılacak ve sonuç listesinde bir sonraki 

öğrenci aday olarak gösterilecektir.  

14.  Başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru esnasında Koordinatörlüğümüz tarafından 

istenen belgeleri elden teslim etmekle yükümlüdürler. Adaylar, başvuru belgelerindeki 

bilgilerin doğruluğunu; bilgilerin hatalı olması durumunda doğacak yükümlülüğü kabul 

ederler ve başvuruları geçersiz sayılır.  

15. Başvuruda bulunan öğrenciler ile Koordinatörlüğümüz arasında iletişim kanalı 

olarak Başvuru Formunda yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları kullanılacağından, 

başvuruda bulunan aday, güncel e-posta adresi, telefon numarası ve birinci derecede yakınına 

ait telefon numarası beyan etmekle yükümlü olup; beyan edilen iletişim adresleri yoluyla aday 

öğrenci ile iletişim kurulamamasından beyanda bulunan aday öğrenci sorumludur. 

16. Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, 

pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Vize ve pasaport konusunda ulusal 

veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından istenen ve Munzur Üniversitesi tarafından 

hazırlanması gereken belgeler varsa, söz konusu belgeler Üniversitemiz tarafından düzenlenir. 

16. Munzur Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü, Öğrenim/Staj Anlaşmasında 

belirlenen ders/staj programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan 

öğrencileri başarısız olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrencilerin toplam hibesinde %30 

kesinti yapılır. Öğrenciye ödenen ilk taksit tutarının kesin hibe tutarının %70’ini aştığı 

durumlarda; aşan tutar öğrenciden geri tahsil edilir. 

17. Erasmus’a başvuran öğrenciler, 2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Uygulama El 

Kitabı’nda ve bu ilanda yer alan genel kurallara uymakla yükümlüdürler. 

 

KONTENJANLAR VE HİBELER 

 

Kontenjan sayısı tahmini olup; ikili anlaşmalarımızda yer alan kontenjan sayılarına; 

Ulusal Ajans’ın 2021 Dönemi Erasmus+ Programı (2021-1-TR01-KA131-HED-000003770 

no’lu proje) Öğrenci “Öğrenim” ve “Staj” Hareketliliği bütçesi dâhilinde verilen hibe 



miktarına ve akademik birimlerdeki geçmiş hareketlilik sayılarına göre belirlenmiştir. Buna 

göre; 

 

Akademik Birimler Kontenjan 

Sayısı (tahmini) 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 6 

Edebiyat Fakültesi 7 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 

İletişim Fakültesi 1 

Mühendislik Fakültesi 7 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 

Spor Bilimleri Fakültesi 2 

Su Ürünleri Fakültesi 0 

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu 1 

Tunceli Meslek Yüksekokulu 3 

Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu 3 

 

Akademik birimlerden belirlenen hibe kontenjanı dâhilinde başvuru olmaması veya 

hibe tahsis edilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda dağıtılamayan hibe miktarı, başka 

akademik birimlere adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılır. 

Hibe miktarları ise aşağıdaki gibi olup; öğrenciler, istedikleri takdirde hibe 

almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel 

değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin 

farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme 

yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe 

değildir. 

 

 

 

 

 

 



 

Aşağıdaki tablo 2021-1-TR01-KA131-HED-000003770 no’lu proje kapsamında 

Program ülkelerine hareketlilik gerçekleştirecek öğrenciler için geçerlidir. 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık 

Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj  

(Avro) 

1. ve 2. Grup 

Program 

Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, 

İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, Yunanistan 

600 750 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 600 

 

 

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora 

Hareketliliği) 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı 

Faaliyetin 14. gününe kadar  Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15. gününden 30. gününe kadar Günlük 50 Avro 

 

Öğrenci İlave Hibe Desteği 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve 

sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak 

tanımlanmıştır.  

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)  

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere, 

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar  



4) Şehit/Gazi çocukları  

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne- 

babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi 

kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge 

ibraz edilmesi yeterlidir.)  

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer 

hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul 

edilmez. Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını 

belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir: 

 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 

hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 € 

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 

hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 € 

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez. 

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenciler, seyahat masraflarına destek 

mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır: 

Seyahat Mesafesi
2
 Standart Seyahat Hibe 

Tutarı (Avro) 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 

(Avro) 

10 ila 99 km arasında 23 - 

100 ila 499 km arasında 180 210 

500 ila 1999 km arasında 275 320 

2000 ila 2999 km arasında 360 410 

3000 ila 3999 km arasında 530 610 

4000 ila 7999 km arasında 820 - 

8000km veya daha fazla 1500 - 

                                                 
2
 Katılımcı başına seyahat mesafesi temel alınmıştır. Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 

mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm ) kullanılarak 

hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz 

konusu miktar ikiyle çarpılmaz.  



 

Seyahat desteği almayan öğrencilere, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek 

seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek 

hibesi verilebilecektir. 

 

YABANCI DİL SINAVI  

İngilizce Yabancı Dil Sınavı, 8 Nisan 2022 Cuma Günü saat 12.00’de Mühendislik 

Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır. Sınavın yapılacağı sınıflar daha sonra Üniversitemiz 

resmi internet sayfasında ilan edilecektir. Sınav, Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü 

tarafından yapılacaktır. Sınav; bir saat sürecek olup; başvuruda bulunan öğrencilerin sınava 

girmesi ve sınav saatine en geç on beş dakika kala söz konusu dersliklerde bulunması 

zorunludur. 

 

 

Munzur Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 


