
 
 

Yapılan ikili anlaĢma/sözleĢme gereği, 2021/2022 Öğretim yılı Güz  Yarıyılında, Fakülte, Yüksekokul ve 

Enstitü öğrencilerinden istekli olan ve gerekli Ģartları taĢıyan öğrencilerimiz kontenjan dahilinde, yapılacak 

olan değerlendirme neticesinde, seçilmeleri halinde bölümünün anlaĢması olduğu ülkelerde bir dönem süreyle 

öğrenim göreceklerdir. 

Gerekli  Ģartları  taĢıyan istekli   öğrencilerimizin aĢağıda belirtilen tarihler arasında gerekli 

belgeleri mail ile (erasmus@harran.edu.tr )adresine göndererek baĢvurmaları gerekmektedir. 

 

 ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM   HAREKETLĠLĠĞĠ KONTENJANI 
 

Ġkili anlaĢması bulunan tüm Fakülte ve Yüksekokulların tüm bölümleri için 30 asil (Kontenjanlardan 5 

tanesi Ġngilizce Öğretmenliği Bölümüne ayrılmıĢtır.) ve yeterince yedek öğrenci en yüksek puandan en düĢük 

puana doğru sıralanarak belirlenecektir. 

. 

 
 

 

1- Genel akademik not ortalamasının: 

*Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 olması, 

*Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması gerekir. Tez dönemi öğrencileri 30                           

ECTS’lik ders almak koşuluyla hareketlilikten yararlanabilirler. 

*Tam zamanlı öğrenci olmak.(En az 30 ECTS lik dersleri bulunmak) 

2- Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Y abancı dil yeterlilik sınavında baĢarılı 

olmak.  

*Yabancı dil sınavı online olarak yapılacaktır. 

*B2 seviyesinde İngilizce sınavı yapılacaktır. 

*Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tamamı bu sınava girmek zorundadırlar. 

* Ancak UDS, KPDS, YDS, TIPDİL ve YÖKDİL sınavından en az 60 puan aldığını belgeleyenler 

‘Yabancı dil’ sınavından isterlerse muaf olurlar. Ve bu puanlar hesaplamaya dahil edilir. Başvuru esnasında bu belge 

diğer belgelerle birlikte taratılıp gönderildiği takdirde sınava girmezler. 

*Yabancı dil sınavından en az 60 alanlar başarılı sayılacak ve başarılı adaylar en yüksek puan alandan 

başlamak üzere sıralanacaktır. 

* Engelli öğrencilere belgelendirmeleri koşuluyla ek 10 puan verilecektir. 

* Şehit ve Gazi çocuklarına ek 15 puan verilecektir.(Ek puan uygulaması toplam puana etki      edecektir.) 

* Daha önce Erasmus’dan yararlananlardan 10 puan düşülür. 

3- BaĢarı puanı sıralaması aĢağıdaki Ģekilde belirlenecektir: 

*Akademik Başarı Düzeyi: % 50 

*Dil Seviyesi: % 50 

4- Değerlendirme sonucunda hem asil hem de yedek öğrenciler baĢarı sırasına göre belirlenecektir. 

5- Topluluklar2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmıĢ öğrencilere BaĢkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı 

ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değiĢim programlarına 

katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi 

için Erasmus programına baĢvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, 

tez dönemi için faaliyete katılabilirler) 

6- BaĢvuruda Teslim edilmesi gereken evraklar: “BaĢvuru Formu”(Bu baĢvuru formu ilgili kiĢilerce 

doldurulacak, fotoğraf yapıĢtırılacak, imzalanacak ve mutlaka hangi ülkeye gitmek istedikleri 

belirtilmelidir),Öğrenci belgesi, varsa dil belgesi ile birlikte erasmus@harran.edu.tr adresine aĢağıdaki tarihler 

arasında elektronik ortamda mail ile baĢvuracaklardır.   

7- -AĢağıdaki baĢvuru formunu doldurup , gönderiniz. 

 
 

 

T.C 
HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

AB OFĠSĠ ERASMUS+ PROGRAM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 

 
BAġVURU VE KABUL ġARTLARI 

mailto:erasmus@harran.edu.tr


 Duyuru Süresi 

29 Mart 2021 – 18Nisan 2021 

 BaĢvuru Süresi 

19 Nisan 2021 – 3 Mayıs 2021 

( mail ile doğrudan erasmus@harran.edu.tr adresine) 

 BaĢvuruları kabul edilerek, Yabancı dil sınavına girecek olan öğrencilerin belirlenmesi 

ve ilan edilmesi. 

 

5 Mayıs 2021 

(Üniversite Web Sayfasında ) 

 

 Yabancı dil sınavının yapılması. 

Yabancı dil sınav tarihi :BaĢvuruların değerlendirmesi akabinde ilan edilecektir. 

 

                                Seçilen öğrencilerle ilgili iĢlemlerintamamlanması.  

                                              (Mayıs- Haziran ayları içerisinde ) 

 
 

 

 

ULUSAL AJANS’IN AÇIKLAMASI: 

NOT:“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için 
kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Sözkonusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe 
miktarlarında ve  hareketlilik sürelerinde  değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu 
olabilir. Diğer taraftan,  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması 
ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak 
gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye 
Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.” 

 

 

 

http://erasmus.harran.edu.tr/tr/erasmus/ikili-anlasmalarimiz/

 
 

BAġVURU ve SINAV TAKVĠMĠ 

mailto:erasmus@harran.edu.tr


 
 

HARRAN ÜNVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

AB Ofisi Erasmus+ Program Koordinatörlüğü 

 

2021-2022 -ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU FORMU 
NOT:BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMAYAN FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR 

   Adı ve Soyadı : 

Doğum Tarihi : 

T.C. Kimlik No : 

Fakülte/Enstitü : 

Bölümü : 

Sınıfı : 

Öğrenci No : 

Eğitim Dönemi : 

Not Ortalaması : 
    

Üniversite/Ülke Tercihleri: 

1-……...…………………………………………………………………… 
2- …………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………… 

 
 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.:………………………………………………………………………… 

E-mail:........................................................................................................... 

 

*Daha önce Erasmus programlarından faydalandınız mı? 

Evet                Hayır 

*Faydalandıysanız süresini ay ve gün olarak belirtiniz:……… 

 

*Engeliniz var mı? 

Evet Hayır 

*Şehit veya Gazi çocuğu musunuz?      Evet          Hayır 

 

Yukarıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, 2021/2022 Eğitim Öğretim yılında Güz dönemi 

Erasmus+ DeğiĢim Programından yararlanmak istiyorum. 

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 
 

               İmza 

                 Adı ve Soyadı 

EKĠ:1-Öğrenci Belgesi 

         2-Varsa dil Belgesi 

 

 

Formu word olarak indirebilirsiniz. 

http://erasmus.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/30/files/ogrenim-basvuru-formu-29032021.docx 

 

 
Fotoğraf 


