2019-2020 ERASMUS KA107 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU ÇAĞRISI
2019-2020 Akademik Yılı, güz ve/ya da bahar döneminde Bosna Hersek, Kosova, Fas ve Ürdün’de
öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için başvuru çağrısıdır. Öğrenciler, gitmek
istedikleri Üniversitenin akademik takvimini ve ilgili ülkenin vize prosedürlerini, hareketliliğin
mümkün olup olmadığından emin olmak için, kontrol etmelidirler.
Öğrenciler Bölüm/Programlarının başvuru çağrısını kapsayıp kapsamadığını inceleyerek başvuruda
bulunabilirler. Anlaşmalı Bölüm/ Programların listesine linkten ulaşabilirsiniz.
Engelli, özel ihtiyaç sahibi kişilere uygun maliyetlerin (refakatçi desteği dâhil) %100 oranında ek hibe
desteği sağlanmaktadır.
SON BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 08.08.2019’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Altınbaş Üniversitesi bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler
başvuruda bulunabilir. (Lisans, yüksek lisans, doktora) (Başvuru ve Hareketlilik Sırasında)
Hareketliliğin mezun olduktan sonra gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Öğrencilerin başvuru
ve hareketlilik aşamasında tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
2. İkili anlaşmada farklı bir kriter belirtilmediği sürece, Lisans öğrencilerinin toplam akademik not
ortalamasının en az 2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplam akademik
not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir. Avrupa
Komisyonu’nun ECTS rehberine göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.
4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa,
yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. (Örneğin öğrenci daha önce 9 aylık bir
öğrenim hareketliliği gerçekleştirdiyse, 4 buçuk ay sürmesi öngörülen bir öğrenci
hareketliliğine başvurusu uygun kabul edilemez. Ancak 3 aylık bir staj hareketliliğine katılabilir.)
Programa başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları alınır ancak asgari şartları karşılayan
öğrenciler sınava kabul edilirler.
BAŞVURU BELGELERİ
1. Erasmus Başvuru Formu (Başvuru formu mutlaka Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü
tarafından bilgi amaçlı imzalanmalıdır. Başvuru formu doldurulurken karşı üniversite ve
üniversitemiz arasındaki ders uyumuna, karşı üniversitenin öğrenim diline, bulunduğu şehre
ve konaklama imkânlarına dikkat edilmelidir. Dönem tercihi yapılırken karşı üniversite ile
üniversitemiz arasındaki akademik takvim uyumu dikkate alınmalıdır.))
2. Transkript (2018-2019 Güz dönemini içermelidir.)
3. 1 Fotoğraf
Gerekli başvuru belgeleri hazırlandıktan sonra belgeler Erasmus Koordinatörlüğü’ne, Teslim Listesi
imzalanarak elden teslim edilmelidir. Evrak eksiği olduğu takdirde ve Erasmus Bölüm/Program/
imzası olmayan başvurular başvuru teslim alınmaz.

Başvuru belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim listesi doldurularak imza karşılığı teslim
edilmelidir.
Erasmus Koordinatörlüğü: Mahmutbey Kampüsü, A Blok, 1. Kat
ERASMUS AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ
Erasmus Akademik Birim Koordinatörleri listesi için tıklayınız:
http://www.altinbas.edu.tr/tr/erasmus-tr/iletisim
YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Öğrencilerin, öğrenim görecekleri dilde B2 Seviyesinde olmaları gerekmektedir.
Başvuruları takiben (başvuran adaylara duyurulacaktır) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
gerçekleştirilecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girilmeli veya İngilizce için kabul edilen YDS,
KPDS, YÖKDİL, TOEFL Dil Belgesi duyurulan sınav tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim
edilmelidir. İnternet sitesi ve e-mail adresinden duyurular takip edilmelidir.
Erasmus Yabancı Dil Sınavları iki yıl geçerlidir. Daha önceki yıllarda girilen sınav notlarını kullanmak
isteyen öğrencilerimizin başvuru formunun ilgili alanında bu hususu belirtmesi gerekmektedir.
Diğer Diller: İlgili ülkelerin Konsolosluklarına bağlı çalışan Kültür Merkezlerinin verdiği, Ortak Avrupa
Dil Referans Çerçevesine göre B2 seviyesindeki belgeler.
Altınbaş Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı Dönüşüm Tablosu
International Language Tests & Altinbas University Proficiency Test Concordance Table
TOEFL iBT

KPDS/ÜDS/YDS

PTE Academic

120
114
108
102
96
90
84
78
72
66
60
54
48

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

90
87
84
81
78
75
71
67
55
50
45
38
30

Altinbas University
Proficiency Test
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Erasmus Notu öğrencinin toplam akademik not ortalamasının %50’si ve yapılan dil sınavındaki
başarısının %50’si dikkate alınarak oluşturulur. Erasmus Notu öğrencilerin yerleştirilecekleri
partner üniversiteyi ve hibe tahsisini etkiler. Öğrenciler Fakülte ve Enstitü bazında Erasmus
Notuna göre sıralanır.



Erasmus Notu oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

ERASMUS NOTU +, Puan (+,-)
Şehit ve gazi çocuklarına
+15
Engelli öğrencilere
+10
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım +10
veya barınma kararı alınmış öğrencilere
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10
Duyurulan son tarihten sonra katılmaktan vazgeçme
-10
İngilizce sınavına katılmama
-5
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından -5
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)









Öğrenim hareketliliği için: Erasmus baraj notu 59; Yabancı Dil baraj notu 60’tır.
Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılabilmek gidebilmek için adayların bu iki koşulu birden
sağlamaları gerekir.
Öğrenciler kayıtlı oldukları (Çift Anadal Öğrencileri başvurdukları) bölümünden farklı bir
bölümün anlaşmalı olduğu bir parter üniversiteye yerleştirilmek üzere başvuru yapıyorsa,
öncelik anlaşmanın yapıldığı bölümün öğrencilerine aittir. Anlaşmanın yapıldığı bölüm
kontenjanı ilgili bölümün öğrencileri tarafından kullanılmazsa başka bölüm öğrencileri
tarafından kullanılabilir.
Duyuru süreci 4 etaptan oluşur:
1. Yabancı Dil Notu: Yabancı Diller tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklanır.
2. Erasmus Notu: Yapılan sınav değerlendirmesi sonucunda Erasmus Notu oluşturulur
ve duyurulur.
3. Yerleştirme: Erasmus Notuna göre, bir komisyon tarafından öğrenciler yerleştirilir.
4. Erasmus Hibesi: Ulusal Ajans’ın üniversitelere tahsis ettiği hibe miktarlarının
duyurusunu ve kurum içi bütçe çalışmalarını/onayını takiben duyurulur.
Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında seçildikten sonra faaliyeti
gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir.
Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve
vize işlemleri öğrencinin sorumluluğunda olmakla beraber partner üniversite ve Altınbaş
Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü’nden destek alabilirler.

ERASMUS HİBELERİ
Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe miktarı tüm başvurular için yeterli olmadığı
takdirde;


İlgili Fakülte ve Enstitü’nün performansına göre ilgili Fakülte ve Enstitü’ye hibe tahsis edilir.












Erasmus Notuna göre en yüksekten alçağa doğru ilgili Fakülte ve Enstitü’ye kayıtlı öğrencilere
hibe tahsis edilir.
Her öğrenciye hibe çıkmayabilir.
Öğrencilere öncelikle tek dönem için hibe tahsis edilir.
Uzatma talepleri daha sonra değerlendirilir. Başvuru aşamasında iki dönem tercih eden
öğrenciler önceliklidir. Başvuru aşamasında iki dönem tercih eden tüm öğrencilere hibe tahsis
edildikten sonra uzatma talebinde bulunan öğrencilerin talepleri değerlendirilir.
KA107 faaliyeti için, kısmen hibeli kısmen hibesiz faaliyet seçeneği bulunmadığından bir
faaliyet ya tamamen hibeli ya da tamamen hibesiz olarak gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla
faaliyet süresi hibesiz olarak uzatılamaz.
Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal
Ajans tarafından belirlenmektedir.
Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre
hesaplanır.
Ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Bireysel Destek Hibesi:
HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN
ÜLKELER
Bosna Hersek
Kosova
Fas
Ürdün

KONTENJAN
(ÖĞRENCİ SAYISI)
2
2
2
1

AYLIK HİBE ÖĞRENİM
700 €
700 €
700 €
700 €

Seyahat Hibesi:
Erasmus öğrenim hareketliliğinde ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak
hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Ülke
Bosna Hersek-İstanbul (Türkiye)
Kosova- İstanbul (Türkiye)
Fas- İstanbul (Türkiye)
Ürdün- İstanbul (Türkiye)

Mesafe
972,31 km
663,94 km
3227,41 km
1182,91 km

Mesafe Bandı
500- 1999 km
500- 1999 km
3000-3999 km
500- 1999 km

Toplam Hibe
275€
275€
530 €
275€



Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi toplam hak edişin %80i kadardır.
İkinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri ve prosedürleri tamamlaması ve akademik
başarı (alınan kredilerin en az 1/2’ünden başarılı olunması) şartına bağlı olarak hareketlilik
sonrasında yapılır. Gerekli şartları sağlamayan öğrenciler için ikinci taksit ödenmez.



Mücbir sebeplerle (taraflardan herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan,
tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay) faaliyete ara verilmesi
halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı
faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir.



Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde,
faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.



Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığında
hibe alabilirler. Planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde, yalnızca kalınan süre
karşılığı hibe ödenebilir.



7 günden daha uzun bir süre için Partner Üniversitenin bulunduğu ülkenin dışına çıkışınız
tespit edilirse, ülke dışında geçirdiğiniz gün sayısı ile orantılı olarak hibe kesintisi yapılacaktır.
Gerekli görüldüğü durumlarda, yurtdışında geçirilen sürenin tespiti için Altınbaş Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü öğrenciden pasaport fotokopisi talep edebilir.
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. Ancak hibeli olarak başlanan
hareketliliği hibesiz olarak uzatmak mümkün değildir.




HİBE KESİNTİLERİ
Yukarıda yer alan kesinti kurallarına ek olarak;
1. Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilerin hibelerinde, toplam gün
üzerinden %5 oranında kesinti yapılır.
2. Zorunlu katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerinden hibelerinde, toplam gün üzerinden %5
oranında kesinti yapılır.
3. Anlaşmalı üniversitede öğrenim anlaşmasında belirtilen dersler kredi yükünün yarısından başarılı
olamayan öğrencilere, %20 oranında olması öngörülen kalan ödemeleri gerçekleştirilmez.

