
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Erasmus+ 

Uygulama El kitabında yer alan bazı uygulamalarda değişiklik yapılmıştır. 

 

2016-2017 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmak üzere başvuru yapan 

öğrencilerin başvuruları aşağıda yer alan bu değişiklikler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.  

 

1. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce LLP Erasmus veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim 

öğrenim 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 uygulanacaktır. (örneğin daha önce 5 ay öğrenim, 2 ay staj faaliyeti gerçekleştiren 

bir öğrenci bu başvurusunda -20 puan alacaktır.) 

 

2. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe 

dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen 

faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanacaktır.(2016-2017 yılı faaliyet 

gerçekleştirecek olan öğrenciler bu uygulamadan etkilenmeyecektir.) 

 

3. Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş 

olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılacaktır. Bu 

durumda öğrencilerin takvimde belirtildiği tarihlerde hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih 

ettiğine yönelik bir dilekçeyi AB Ofisine bırakmaları gerekmektedir. 

 

4. Yapılacak olan yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip ancak mazeretsiz olarak yabancı dil sınavına 

katılmayan öğrencilerden daha sonraki başvuru dönemlerinde -5 puan alacaklardır. 

 

 

5. Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim 
kademesinde hibeli veya hibesiz Erasmus+ faaliyetinden toplam 12 aya (360 gün) kadar yararlanabilir. 
Dolayısıyla daha önce gerçekleştirilen faaliyet süreleri toplam süreden çıkıldığında gerçekleştirmek 
istenilen faaliyetlerin minimum sürelerinden (staj; 60 gün, öğrenim 90 gün) daha az süre kalmış ise 
öğrenci faaliyetten yararlanamaz.  

 

 
6. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki 

laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj 

faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar 

kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri 

gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya 

bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da 

araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti 

kapsamında değerlendirilir. 

 

 

 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ 


