
                                                                                                   
 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 DÖNEMİ 

ERASMUS+ PROGRAMI 

 

PROJE NO: 2020-1-TR01-KA103-082244 

 
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 

 

*Lütfen başvuru yapmadan önce tüm ilan metnini dikkatli bir şekilde okuyunuz.  

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 
1) Bu ilan 2022-2023 akademik yılı için yalnızca Güz Dönemi öğrenci öğrenim hareketliliğine 

katılmak isteyen öğrencilerimize yöneliktir. Öğrenci öğrenim + staj hareketlilikleri için başvuru 

tarihleri 11 Nisan-09 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.  

 
2) Covid-19 salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi sebebiyle söz konusu hareketliliklerin 

çevrimiçi, yüz yüze veya karma olması öngörülmektedir. Salgının seyrine göre hareketlilikler sanal 

başlayabilir ve salgının seyrine göre fiziksel hareketliliğe evirilebilir veya yine salgının seyrine göre 
sanal başlayıp sanal bitebilir. Hareketliliğin çevrimiçi olma ihtimali göz önünde bulundurarak başvuru 

yapılmalıdır.  

 

3) Öğrenim hareketliliği yalnızca kurumlararası anlaşma yapılan yükseköğretim kurumu ile 

gerçekleştirilebilinir. Başvuru esnasında web sitemizde (https://erasmus.bingol.edu.tr/) anlaşmalar 

sekmesinde yer alan anlaşmalı üniversitelerin web siteleri ziyaret edilerek tercih edilecek 

üniversitelerin Nominasyon ve Başvuru Tarihleri incelenmelidir. Nominasyon ve Başvuru tarihi 
geçmiş olan üniversitelerin tercih edilmemesi gerekmektedir.  

 

4) Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun 

olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması 
gerekmektedir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Staj hareketliliği süresi, 2 ile 12 ay 

arasında bir süre olup en fazla 2 ayı hibelendirilmektedir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her 

sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay 
içerisinde gerçekleştirilebilir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, 

araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer 

kuruluşlar olabilir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması 
halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine 

yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj 

faaliyeti gerçekleştirilemez. 

 
5) 2021 Kağıtsız Erasmus dönemine bir geçiş sürecinde olunduğu için öğrenim anlaşmaları ile ilgili 

aksaklıklar yaşanabilmektedir. Erasmus Ofisi tarafından kazandığınız üniversitelere yönelik aday 

gösterme süreciniz gerçekleştirilecektir. Ancak nihai karar karşı kurumlar tarafından verileceği için 
öğrenim hareketliliğinizi kazandığınız üniversitede gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğiniz kesin 

değildir. Bu nedenle karşı kurumlar tarafından kabul edilememe durumlarında başvuru formunda 

tercih ettiğiniz diğer üniversitelere aday gösterilme sürecine girilecektir. Lütfen başvuru formunu 
doldururken öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim kurumlarını dikkatli bir şekilde tercih ediniz.  



                                                                                                   
 

BAŞVURU ŞARTLARI  

 
1) Üniversitemizin kayıtlı, tam zamanlı ve aktif öğrencisi olmak. Tam zamanlı öğrenci; henüz 

diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda en az 20 AKTS karşılığı 

ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.  
 

2) Hazırlık sınıfı öğrencileri, uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler ve kayıt 

donduran öğrenciler dışında, üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Ancak, 202-

2022 akademik yılının bahar dönemi sonunda mezun olacak öğrenciler öğrenim hareketliliğine 
başvuru yapamazlar. Mezun olacak öğrenciler sadece staj hareketliliğine başvuruda bulunabilirler. 

 

3) Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü 
genel not ortalamasına sahip olmak (“2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi” dâhil ortalamaları ile 

başvuru yapılması gerekmektedir).  

 
4) Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.  

 

✓ Akademik Başarı Düzeyi : % 50 

✓ Dil Seviyesi      :% 50  

 

5) Başvuran bütün adayların 11/05/2022 tarihinde yapılacak dil sınavına katılmaları 

gerekmektedir. Ya da ÖSYM’nin tanıdığı geçerli bir Dil Sınavı belgesi sunmalıdır. Öğrenci 

seçiminde Dil Barajı uygulaması bulunmakta olup detaylar aşağıdaki gibidir: 

o Lisans kademesindeki İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için 70 puan 

o Ön Lisans ve Lisans kademesindeki Diğer Bölümler için 60 puan 

o Yüksek Lisans ve Doktora kademesi için 70 puandır.  
 

6) Ayrıca 2017 yılından itibaren geçerli olan ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan veya eşdeğerliliği 
kabul edilen yabancı dil sınavlarında, YDS, YÖKDİL VEYA TOEFL gibi sınav türlerinden 

yukarıdaki puanlara karşılık gelen puanlar esas alınacaktır.  

 
7) Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan Engelli/özel ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Daha 

fazla bilgi için https://erasmus.bingol.edu.tr/ ziyaret ediniz.  

 
8) Şehit ve Gazi çocuklarına (durumlarını belgelendirme kaydıyla) +15 puan uygulanır. *Muharip 

gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve 
yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından 

dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve 

çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 

tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler 
sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve 

çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  

 
9) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere +10 puan uygulanır. *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.  

 

https://erasmus.bingol.edu.tr/


                                                                                                   
10) Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda -10 puan azaltma uygulanır.  

 

11) Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 
düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus hareketliliğine tekrar 

başvurması halinde uygulanır) -5 puan puan uygulanır.  

 
12) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans veya doktora) daha önce 

hareketlilikten yararlanmamış bir öğrencinin aynı anda iki hareketliliğe (öğrenim ve staj) 

başvuru durumunda -10 puan düşülecektir ancak bu durumda puan azaltmanın hangi faaliyette 

uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.  
 

13) Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı 

anda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden -20 puan, başvurduğu 
ikinci hareketlilik türünden ise -10 puan azaltma uygulanır.  

 

14) Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 
hareketliliğe başvurabilirler.  

 

15) Seçim takviminde belirlenen tarihlerde vazgeçme (feragat) dilekçesini vermeyen öğrenciler için 

tekrar Erasmus+ hareketliliğine başvuruları halinde toplam puanından -10 puan azaltma uygulanır.  
 

16) Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan sınava başvuru yapıp 

da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden tekrar Erasmus hareketliliğe başvurmaları 
halinde -5 puan azaltma uygulanır.  

 

17) Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır.  

 
18) İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir.  

 

19) Bir öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenim 

ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir ve hibe almasa bile faaliyetlerden 

toplam 12 ay yararlanabilir. Öğrenim hareketliliği kapsamında bir öğrenci en fazla 4 ay 

hibelendirilirken; staj hareketliliği kapsamında en fazla 2 hibelendirilebilir.  
 

20) Öğrenim hareketliliği süresi her bir öğrenim kademesi için geçerli olmak üzere en az 2 aydır. Bu 

süre, mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin 2 aydan az olması durumunda, bu 

hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.  

 

21)Başarısız olan öğrencilerin faaliyet günü sayısının %30’ una kadar hibelerinde kesinti yapılır.  

Öğrenci bir dönem için aldığı toplam 30 ECTS’lik derslerin en az 1/3’ünü (10 ECTS ve üzeri) 

başarmak zorundadır.  Başardığı derslerin kredi toplamı 6-9 ECTS olması halinde toplam hak ettiği 

hibenin %10’u hareketlilik dönüşünde kesilir.  Başardığı derslerin kredi toplamı 1-5 ECTS olması 

halinde toplam hak ettiği hibenin %20’si hareketlilik dönüşünde kesilir. Eğer öğrenci hiçbir dersten 
geçememişse yani %100 akademik başarısızlık durumunda toplam hak ettiği hibenin %30’u kesilir.  

 

22)Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması başvuruya engel 

değildir.  

 

23)Öğrenci hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam 

etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında 

uygun kabul edilmiştir. Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:  



                                                                                                   
✓ Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince 

bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.  

✓ Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. 
Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan 

harcamalar UA tarafından açıklanan 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır.  

✓ Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. Bu durumda UA 
tarafından açıklanan 3.c’deki kurallara göre hibe verilir.  

✓ Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır ise: olağan bireysel destek hibesi verilir.  

✓ Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır ise: olağan bireysel destek hibesi verilir.  

 
24) Teknik sebepler haricinde katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si 

tutarında kesinti yapılır.  

 
25) Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım belgesi veya bunun yerine geçebilecek dönüş 

sonrası transkriptin teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe 

ödenmez; başlangıçta ödenen hibeler tahsil edilir.  
 

26) Başvurmayı düşündüğünüz üniversitelerin  

✓ Başvuru şartlarını incelemeli,  

✓ Dil şartlarını öğrenmeli, (eğitim dili, istenen dil seviyesi, gerekli ise dil sertifikası alınması, 
vb.) (İspanya’ya gidecek öğrencilerin en az B1 seviyesinde İspanyolca sertifikasına sahip 

olmaları bazı üniversiteler tarafından talep edilebilmektedir.)  

✓ Akademik takvimleri ve Erasmus öğrencileri için belirlenen başvuru tarihlerini incelemeli, 
(Akademik takvim çakışmalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından 

önerilmektedir.)  

✓ İngilizce alabileceğiniz dersleri incelemeli, (Bir dönem için; 30 ECTS alınması zorunludur)  

 
27) Ders uyumluluklarını Erasmus+ bölüm/fakülte rehberlerine danışmalısınız. Erasmus+ program 

rehberlerine https://erasmus.bingol.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

 
 

BAŞVURU BELGELERİ  

Öğrenim hareketliliği başvuruları e-devlet üzerinden kariyer kapısı aracılığıyla yapılacaktır.  

 

1) Başvurular online yapılacaktır. Başvuru formu kesinlikle bilgisayar üzerinden 

doldurulacaktır. Elle doldurulan başvuru formları geçersiz sayılacaktır. Başvuru Formu 

başvuruyu yapan tarafından imzalanıp fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir.  

 

2) Güncel Öğrenci Belgesi imzalı ve mühürlü olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. E- 

devletten alınan öğrenci belgeleri geçerlidir.  

 

3) Güncel Transkript imzalı ve mühürlü olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. E devletten 

alınan transkript belgeleri geçerlidir.  

 

4) Yabancı dil sınav sonuç belgesi (2017 yılından itibaren geçerli olan ÖSYM ve YÖK tarafından 

yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine girmiş olanlar için) Bingöl 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girenlerin yabancı 

dil belgesi yükleme zorunlulukları bulunmamaktadır. Başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyerek 

bunu belirtmeleri yeterlidir.  

 

https://erasmus.bingol.edu.tr/


                                                                                                   
✓ 2022-2023 Dönemi Erasmus Yazılı Dil Sınavı aşağıdaki tarihte İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinde yapılacaktır. 

 

✓ Dil Sınavı Takvimi ✓ Tarih  ✓ Saat 

✓ İngilizce yazılı sınavı ✓ 11.05.2022 ✓ 14.00 

 
 

HİBE MİKTARLARI 

 

Ülke Grupları 
Hareketlilikte Misafir Olunan 

Ülkeler 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj (Avro) 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, 

Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 

İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 

500 600 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Makedonya, 

Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

300 400 

 

 

KONTENJANLAR 

 
Birim  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

Kontenjanı  

Fakülteler  

Diş Hekimliği Fakültesi  

Fen Edebiyat Fakültesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

İslami İlimler Fakültesi  

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Spor Bilimleri Fakültesi  

Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi 

 

Meslek Yüksek Okulları  

Genç MYO 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Sağlık 

Hizmetleri MYO 

28 



                                                                                                   

Solhan Sağlık Hizmetleri MYO  

Sosyal Bilimler MYO 

Teknik Bilimler MYO 

 

Enstitüler 

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Kıraat İlmi Enstitüsü  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal 

Bilimler Enstitüsü  

Yaşayan Diller Enstitüsü 

 

 

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ TAKVİMİ 

14 Mart 2022  

28 Mart 2022  

Ön duyuru  

Bilgilendirme toplantısı (Online)  

11 Nisan- 09 Mayıs 2022  Başvuruların online alınması (E devlet- 

kariyer kapısı üzerinden)  

11 Mayıs 2022  Yabancı Dil sınavının yapılması  

16 Mayıs 2022  Başvuru sonuçlarının E-devlet Kariyer 

Kapısı üzerinden duyurulması  

16 Mayıs- 18 Mayıs 2022  Seçim sonuçlarına itirazı olan 

öğrencilerin itiraz dilekçelerini belirtilen 

tarih aralığında Erasmus Ofisi’ne elden 

vermeleri gerekmektedir.  

20 Mayıs 2022  ORYANTASYON Toplantısı- Asıl ve 

yedek öğrencilerin katılımı zorunludur.  

20 Mayıs -24 Mayıs 2022  Asil öğrencilerin başvuru işlemleri ve asil 

olup vazgeçen öğrencilerin feragat 

dilekçelerinin erasmus ofisine teslim 

edilmesi.  

25 Mayıs- 27 Mayıs 2022  Yedek öğrencilerin başvuru işlemleri 

(başvurular elden alınacaktır)  

 

 


