
 
 

 

 
 

2017 – 2018 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 

 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ :  16.01.2017 

SON TESLİM TARİHİ :  20.02.2017 
 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1.ONLINE BAŞVURU FORMU * 

2. İNGİLİZCE TRANSKRİPT  

 

BAŞVURU ŞEKLİ:  

1. *Başvuru Formu http://oibs.mersin.edu.tr/oibs/ web adresinden online olarak 

doldurulmalıdır. 

2.Başvuru Forumu’nun çıktısı alınarak Erasmus Bölüm Koordinatörü’ne 

imzalatılmalıdır.  

3.İmzalı Başvuru Formu, İngilizce Transkript ile birlikte Dış İlişkiler Şube 

Müdürlüğü-Erasmus Ofisi, Yenişehir Kampusu’ne teslim edilmelidir. 

Not: Tüm öğrenciler başvuruyu ÖİBS üzerinden online olarak yapacaktır. 

 

 

 

BAŞVURU KRİTERLERİ:  

ASGARİ ŞARTLAR 

1. Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü 

kademe de dâhil) bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenciler başvurabilirler. ( 

Eğitim için hareketlilik söz konusu ise,  öğrenciler yükseköğretimlerinin en az ikinci sınıfında 

faydalanabilmek üzere başvurabilirler). 

2. Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-

öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir. Daha önce LLP-Erasmus Programı 

çerçevesinde edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.   

3. Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı 

öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören 

öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. 

4. Başvuruda bulunacak Lisans Düzeyindeki öğrencilerin 4’lük sistemde EN AZ 2.20, Yüksek lisans 

ve Doktora düzeyindeki öğrencilerin 4’lük sistemde EN AZ 2.50 transkript genel not ortalamasına 

sahip olması gerekmektedir. (100’lük sistem kullanan bölümlerde asgari not ortalaması şartının 

sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde 

belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilecektir.) 

5. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda (1 dönem için:30) ECTS kredi yükü olması 

gerekmektedir. 

 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.mersin.edu.tr adresinden cc8732fc-996e-4d08-9e8e-980c18d715a3 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.mersin.edu.tr adresinden e04e1dc8-8023-4275-a50f-1253b5af1b1d kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



 

2017-2018 Akademik Yılı Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar 

Şunlardır: 
Akademik Başarı Düzeyi  : %50 

Dil Seviyesi                     : %50 (Yazılı %80, Sözlü %20) 

- Yabancı dil puanının toplamda en az 55 olması gerekmektedir. 

- Yazılı Sınavdan 80 üzerinden en az 40 alan öğrenciler Sözlü sınava alınacaktır!!  

- Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ 

kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik 

başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için 

(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. 

- Engellilere, şehit ve gazi çocuklarına toplam puanına (+10) eklenecektir 

- Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda toplam puanından (-10) puan 

düşülecektir. 
 

 

ÖNEMLİ NOT: 
1. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.  

2. ikili anlaşmalar ve bölüm koordinatörleri listesine : http://www.mersin.edu.tr/idari/dis-iliskiler-

sube-mudurlugu/pano linkinden ulaşabilirsiniz. 

3. Almanya’ya gidecek olan ve gidecekleri kurumda eğitim dili Almanca olan öğrencilerin mutlaka 

Almanca dilinden sınava girmeleri gerekmektedir. 

4. Erasmus Öğrenim Hareketliliğine hak kazandığı halde feragat etmek isteyen öğrencilerimiz 

01/05/2017 tarihine kadar Kalite Yönetim Koordinatörlüğünden edinebilecekleri “feragat 

dilekçelerini” Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Ofisine Teslim etmelidir. Seçildiği halde ilgili 

tarihe kadar “Feragat” bildiriminde bulunmayan öğrencilerimizden aynı öğrenim kademesindeki bir 

diğer Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir. 

5. Öğrencinin öğrenim ve staj hareketliliğine aynı dönemde başvurması ve her iki faaliyete de 

seçilmesi durumunda;-10 puanın hangi faaliyete uygulanacağını öğrencimiz bir dilekçe ile Dış 

İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Ofisine sunmalıdır. 

6. Yabancı Dil Sınavı’nın Şubat 2017’de yapılması planlanmaktadır. 
 
 

 
 

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBELERİ 
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