
 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
(2020-2021 Güz + Bahar Dönemi) 

(2020 PROJESİ) 
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANMA BAŞVURU İLANI 

 

Değerli Öğrenciler, 

 

Erasmus Değişim Programı başvuruları başlamıştır. Eksiksiz ve tam başvuru yapabilmek için 

başvuru kılavuzunu detaylı incelemenizi öneririz.  

Aşağıdaki linklerden sorularınızın yanıtlarına ulaşabilirsiniz. 

 

Başvurunuzu tamamlayabilmeniz için sisteme güncel not ortalamanızın oluştuğu e imzalı 

transkript belgesini yükleyiniz. 

 

Başvurular 17 Şubat-20 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

 

İngilizce sınavı 28 Mart 2020 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Kavacık Kuzey yerleşkesinde 

yapılacaktır. 
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Erasmus+ Programı nedir? Öğrenim ve staj hareketliliği nelerdir? 
 
 

Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını 

teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program yükseköğretim kurumlarının 

birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel 

hareketliliği sağlayarak eğitim öğretim, bilgi ve becerileri geliştirebilmesi için mali destek 

sağlamaktadır. 

Erasmus+ hareketliliğinden öğrenciler; öğrenim ve staj hareketliliği olarak 

yararlanabilirler. 

Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında, öğrenciler bir veya iki yarıyıl süresince 

kendi kurumlarının dışında anlaşma sağlanan AB üyesi bir ülkenin Yükseköğretim kurumunda 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine imkân veren hareketliliktir.  

Erasmus staj hareketliliği kapsamında; öğrencilerin eğitim gördüğü mesleki alanlarında 

uygulama iş deneyime sahip olmasına imkân veren hareketliliktir. Staj hareketliliği 

yurtdışındaki bir işletmede/yükseköğretim kurumunda en az iki ay süreli olarak gerçekleşebilir. 

 

 

Başvuru şartları kriterleri nelerdir? Kimler başvurabilir? 
 

Erasmus+ programına başvuru için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir. Öğrencinin, 

➢ Örgün eğitim kademelerinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, 

➢ Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS yükü olması, 

➢ Ön lisans ve Lisans1 öğrencisi ise, Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 

2,20/4,00 olması, 

➢ Lisansüstü öğrencisi ise, Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 

2,50/4,00 olması, 

 

                                                           
1 Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve 

bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitim-öğretime başladıkları ilk yarıyılında bu programdan yararlanamazlar. 



 

 

 

Başvuru nasıl gerçekleştirilir? Başvurumun onaylandığını nereden görebilirim? 
 

Başvurular Mebis sisteminde gerçekleştirilir, aşağıda başvuru adımları açıklanmıştır. 

Başvuru sistemine not ortalamanızı gösteren güncel tarihli,  e imzalı transkript belgesi 

yüklemeniz gerekmektedir.  

Bu nedenle öncelikle sistemden transkript belgesi talep etmelisiniz. 

 

İlk Adım: Transkript Belge Talebi 
 

Transkript Belgesi talep edebilmek için; 

1. MEBİS'e giriş yaptıktan sonra "Öğrenci" menüsüne tıklayın. 

2. Açılan menülerden "Belge İşlemleri" menüsüne tıklayın. 

3. Belge İşlemleri ekranında yer alan "Yeni Belge Talebi Ekle (+) " simgesine tıklayın ve 

Belge Talebi Formu’ndaki gerekli bilgileri doldurun. (Türkçe transkript kabul edilir.) 

4. Belge Talebi Formunun alt tarafında bulunan "Kaydet" butonuna tıklayarak talebin ilgili 

birime ulaşmasını sağlayın. 

 
Talep ettiğiniz "Transkript Belgenizi" teslim alabilmek için; 

1. MEBİS'e giriş yaptıktan sonra "Öğrenci" menüsüne tıklayın. 

2. Açılan menülerden "Belge İşlemleri" menüsüne tıklayın. 

3. Açılan sekmede belgeniz “Hazır” ise sağ tarafta "İndir" butonu gözükecektir. "İndir" 

butonuna tıklayıp e-imzalı olan belgeyi indirin. 

4. Belgeniz PDF formatında bilgisayarınıza indirilecektir. Belgeyi açmak için "PDF 

Görüntüleyici" programlarının bilgisayarınızda bulunması gerekmektedir. (Foxit Reader 

veya Adobe Reader vb.) 

 

https://mebis.medipol.edu.tr/
https://mebis.medipol.edu.tr/
https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/
https://get.adobe.com/tr/reader/


 

İkinci Adım: Mebis Erasmus başvurusu 
 

 

1. MEBİS panelinize girdikten sonra resimde gösterilen seçenek ile Erasmus sayfasına 

tıklayınız. 

 

 
 

2. Erasmus Başvuru butonuna tıklayarak başvuru formuna erişebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. “İşlemler” menüsü altından Dosya Ekle seçeneğine tıklayarak transkriptinizi 

ekleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Üçüncü adım: Başvuru Durumu Kontrolü 

Başvurunuz, koordinatörlük tarafından incelenecek olup eksik evrak olması 

durumunda red, tam evrak yüklenmesi durumunda onay verilecektir.  

 

Sistemden başvuru formunuzu kontrol edebilirsiniz. 

 

 

 

Yabancı Dil Sınavı nedir? Hangi belgeler kabul edilir? 
 

Erasmus hareketliliğine gitmeden önce dil yeterliliğinizi ölçmek üzere Üniversitemiz 

Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından Erasmus İngilizce sınavı yapılacaktır.  

Sınav 28 Mart 2020 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Kavacık Kuzey yerleşkesinde 

gerçekleşecektir. 

Gidebilmeye hak kazanabilmek için yapılacak Erasmus İngilizce Sınavı’ndan 100 

üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir. 



 

Sınav örneğine ve sınav içeriği hakkında 

http://dilokulu.medipol.edu.tr/?page_id=1342&lang=tr sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Eğer YDS veya YÖKDİL’ den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul 

edilmiş sınavlardan geçerli puanı alan öğrenciler sınava girmek zorunda değildirler. Ancak 

sınav sonucunuzu Mebis başvurunuza “dosya yükleme” sekmesinden yüklemeniz 

gerekmektedir. 

 

 

Değerlendirme kriterleri nelerdir?  
 

Aday öğrenci seçiminde aşağıdaki kriterler baz alınır: 

• Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından ilan 

edilen değerlendirme ölçütler ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı 

alandan başlamak üzere sıralanır.  

• Öğrenciler kendi bölüm/programları içerisinde sıralanır. 

• Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütler ve ağırlıklı 

puanlar aşağıdaki gibidir: 

• Toplam 100 puan (nihai puan) üzerinden:  

➢ Akademik başarı düzeyi (GANO)   : %50 

➢ Dil düzeyi      : %50 

Nihai puan üzerinden 

➢ Şehit ve gazi çocuklarına2: +15 puan 

➢ Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): + 10 puan 

                                                           
2 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. 

http://dilokulu.medipol.edu.tr/?page_id=1342&lang=tr
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf


 

➢ 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere3 +10 puan 

➢ Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma : - 10 puan 

➢ Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan  

➢ İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği 

hareketlilik türüne azaltma uygulanır) : -10 puan 

➢ Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama -10 puan 

➢ Üniversite tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere 

mazeretsiz katılmama (tekrar Erasmus’a başvurması halinde uygulanır) : -5 puan 

➢ Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a 

tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan 

 

Hareketlilik kapsamında ne zaman gidilir? 
 

2020 projesi 1 Haziran 2020- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki hareketlilikleri kapsar.  

 

Öğrenim kapsamında gidecek öğrenciler; 

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz veya bahar döneminde gidebilirler. 

İletişim 
 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

E-posta: erasmus@medipol.edu.tr 

 

Kavacık Kuzey Kampüs A Blok 3. Katta yer almaktadır. 

                                                           
3 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. 

mailto:erasmus@medipol.edu.tr

