ERASMUS ÖĞRENCİ / AKADEMİK PERSONEL VE İDARİ PERSONEL SEÇİM
KRİTERLERİ VE UYGULAMA ESASLARI
Öğrenci hareketliliği, Öğrenim ve Staj
MADDE 1 - (1) Erasmus programı dâhilinde öğrenci değişimi her akademik yılda 2 kez
gerçekleşmektedir. Minimum 3 hafta (21 takvim günü) başvuru süreci, başvurudan en geç 3
hafta önce duyuru ve tanıtım süreci ile birlikte öğrenciler Fakülte ve Enstitü yönetimleri
tarafından atanan Akademik Koordinatörleri ile birlikte 5 üniversite tercihi belirlerler. 4 veya
daha az tercih yapan aday öğrenci, herhangi bir tercihine yerleşmediği takdirde başvurusu
reddedilir. Kontenjana girmeye hak kazanmış ancak 5 Üniversite tercihi yapmış ve hiç birine
yerleşememiş aday öğrenciye opsiyonel tercih hakkı sunulur. 5 seçenekten daha az seçeneğe
sahip olan öğrencilere de ek bir tercih hakkı sunulur.
Aşağıda belirtilen asgari şartları sağlayarak başvuru yapan öğrenciler arasından, yine aşağıda
belirtilmiş ‘Uygulama El Kitabı’nda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak yapılan
puanlamayla, puanların en yüksekten aşağı doğru sıralanmasıyla değişime gitmeye hak
kazanan öğrenciler ve gidecekleri kurumlar belirlenir. Öğrencilerin not ortalaması ve İngilizce
sınav sonuçları Erasmus Yazılım Programı olan KION’a yüklenir ve otomatik olarak sonuçlar
elde edilir.
(2) Çift anadal/ Yandal; Çift anadal/ Yandal yapan öğrencilerin başvuruları, Türkiye Ulusal
Ajansı’nın uygulama el kitabı kuralları esas alınarak değerlendirilir. Ders intibakı işlemleri
her iki bölüm için de değerlendirilebilir. Öğrencinin her iki bölümden ders intibak talebi
bulunuyorsa öğrenim anlaşmalarını iki bölüm için de imzalatıp onaylatmalıdır. Fakülte
yönetiminin ders intibakı için uygulanacağı kurallar tüm öğrencilere eşit ve adil biçimde
uygulanır.
(3) Kontenjan Belirlenmesi; Türkiye Ulusal Ajansın belirlediği hibe miktarı ve katılımcı
sayısına uygun, fakülte ve enstitülerin ikili anlaşma sayısı ve anlaşmalarda belirtilen kontenjan
sayısı esas alınarak belirlenmektedir. Kontenjanı olmasına rağmen yeterli başvurusu
bulunmayan fakültelerin kontenjanları dez avantajlı olarak tabir edilen* fakültelere aktarılır.
Seçim komisyonu tarafından, %100 oranında hibe kullanımı hedefi ve iptal edilen
programların telafisi amacı ile Türkiye Ulusal Ajansının belirlediği katılımcı sayısından daha
fazla katılımcı seçilebilir. Fazla seçilen katılımcı sayısı, bir önceki senenin iptal eden katılımcı
sayısının en fazla %80i olabilir.
Dez avantajlı fakülte/ enstitü tanımı: Başvuran öğrenci sayısı çok olup, anlaşma ve kontenjan
sayısı az olan fakülteler. Eğitim dili veya sistemi dolayısı ile sunulabilecek yurt dışı avantajları
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az olan fakülte ve enstitüler. Aynı zamanda, önceki yıllara göre kazanan/ iptal eden farkı az
olan fakültelere de kontenjan aktarımı yapılabilir.
1) Asgari şartlar;
a) Bir Yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması
b) En az bir dönem bitirmiş olması ve Lisans için 2.20/4.00, Yüksek lisans ve Doktora
için 2.50/4.00 ortalamasına sahip olması
2) ‘Uygulama El Kitabında’ belirtilen ve üniversite değerlendirme ölçütleri;
a) Akademik Başarı Düzeyi: %50
b) Dil seviyesi: %50 (Her başvuru dönemi sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından uygulanır)
c) Disiplin cezası, alttan ders alınması (veya başarısız derslerin bulunması) gibi sebepler
Erasmus programına katılmaya engel değildir.
ç) Psikolojik nedenlerle katılması uygun olmayanların durumuna ancak hastane raporu
ile karar verilebilir.
d) Hakkından feragat eden seçilmiş öğrenciden yazılı dilekçe alınır.
e) Son sınıfta olup bütün kredi ve sorumluluklarını tamamlamış veya bir sonraki yılın
başlangıcında tamamlamış olacak öğrenciler öğrenim programından faydalanamaz.
Son sınıf öğrencileri, mezun olmadan önce (4. Sınıf ana başvuru döneminde) STAJ
programına başvurup kazandığı taktirde mezun olduktan sonraki 1 yıl içerisinde
Erasmus stajı yapabilir.
f) Erasmus programından daha önce yararlanmış öğrencilerin nihai skorundan 10 puan
düşürülür.
g) Başvurusunu yapmış ancak İngilizce sınavına mazeretsiz girmemiş öğrencilerden bir
sonraki başvurularında 5 puan düşürülür.
h) İsmi kazananlar listesinde duyurulduktan sonra feragat süresinin dışında (duyurudan
sonraki 7 gün içerisinde) iptal eden öğrencilerin bir sonraki başvurusunda 10 puan
düşürülür.
i) Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanır.
j) Engelli öğrencilere +10 puan uygulanır.
k) Öğrencinin kütüphane, mali işler gibi birimlere borcu bulunmamalıdır.
l) Derslerini bitirmiş veya tez döneminde olan yüksek lisans öğrencileri, başvurmadan
önce akademik koordinatörleri ile görüşüp onay almalıdır. Ayrıca gidecekleri kurumda
danışmanlarını kendileri ayarlayıp, BAU’da akademik onay almalıdırlar.
3) Başvuru süreci; Web sitesinde yayınlanan Erasmus partner üniversiteleri listesinden
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adaylar bölümüne uygun 5 üniversite belirlerler.
a) Akademik Koordinatörünüz ile görüşerek seçtiğiniz üniversitelerde Erasmus
öğrencilerine sunulan ders listesi ve oradaki akademik programın benzerliği hakkında
onay alınız.
b) Online başvuru sisteminde (bauexchangeprograms.bau.edu.tr) ön başvurunuzu
tamamlayınız. Ön kayıt yaparken ‘Erasmus> Öğrenci> Giden öğrenci’ sekmelerini
seçmeniz gerekmektedir. Program tipi olarak ise ‘Öğrenim’ seçilmelidir. Başvuru
esnasında elektronik imzalı Transcript yüklenmesi zorunludur.
c) Önkayıt tamamlandıktan sonra yüklenen belgeler kontrol edilecek.
ç) Başvurunuz Değişim Programları Ofisi tarafından ‘işlemde’ olarak güncellendiğinde
başvuru formunun çıktısını alınız ve akademik koordinatörünüze imzalatınız. Formu
başvuru sahibi de imzalamalıdır.
d) İmzalattığınız başvuru belgenizi sisteme yükleyiniz (belgeler sadece PDF formatında
yüklenebilir).
e) Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin başvuru durumu ‘Başvuru Tamamlandı’ olarak
güncellenecektir. Belgelerden herhangi biri reddedilirse sisteme girdikten sonra, giriş
ekranında çıkan uyarı ekranından reddedilen belgenin geçerli halini yükleyiniz. Sadece
‘Başvurusu tamamlandı’ statüsünde olanların başvurusu değerlendirilir.
f) Başvuru süreci bittikten sonra, yeri ve zamanı email ile Değişim Programları Ofisi
tarafından duyurulacak olan İngilizce Seviye Tespit Sınavına giriniz. Tüm adaylar bu
sınava girmek zorundadır.

Başvurusunu tamamlamış ancak sınava mazeretsiz

girmemiş adaylara bir sonraki başvurularında -5 puan uygulanır.
MADDE 2 - (1) Partner Üniversite Adaylık Süreci;
a) Değişim Programına hak kazanan adaylar web sitemizde ilan edilir. Kazananlar listesi
İngilizce Seviye Tespit Sınavından sonraki 10 gün içerisinde yayınlanır. Kazanan
öğrencilerin başvuru durumu sistemde ‘Kazandı’ olarak güncellenir.
b) BAU Değişim Programları tarafından değişim süreci hakkında detaylı bilgilerin
verildiği oryantasyon programı düzenlenir. Katılım ve yoklama zorunludur.
Oryantasyona katılmayanlar bir sonraki başvurularında önceliğini kaybeder.
c) Partner üniversitenin talep ettiği başvuru evrakları öğrenci tarafından tamamlandığında
gerekiyorsa BAU Değişim Programları Ofisi tarafından postalanır.
ç) Öğrenci partner üniversiteye başvurusunu tamamladığında, vize başvurusu için gerekli
olan evraklar partner üniversite tarafından prosedüre bağlı olarak 3-6 hafta içerisinde
gönderilir. (öğrencilere atılan başvuru bilgilendirmeleri kabul edildikleri anlamına
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gelmez, öğrenciye antetli kağıda imzalı resmi Kabul Mektubu dilekçesi
gönderilmedikçe öğrenci kabul edilmiş sayılmaz.
d) Konaklama ile ilgili işlemler bizzat öğrenci tarafından yapılır.
e) Öğrenci, Kabul mektubu ve hibe üst yazısı ile birlikte gideceği ülkenin konsolosluğuna
vize başvurusunda bulunur (ilgili hibe üst yazısı için öğrenci Kabul mektubu çıktısı ile
BAU Değişim Programlarına talepte bulunulmalıdır).
f) Denizbank Bahçeşehir Üniversitesi şubesinde EURO hesabı açtırılır. Hibe
Sözleşmesinin imzalanmasını takiben hibe bu hesaba ödenecektir.
g) Vizesini alan öğrenci partner üniversitenin belirlemiş olduğu oryantasyon tarihinde
kampüste hazır bulunacak şekilde seyahatini gerçekleştirir ve Erasmus Değişim
Programına başlar.
h) Değişim program bittikten sonra gerekli dönüş evraklarının teslimi ile program sona
erer.
MADDE 3 - (1) Hibe ödemeleri; Erasmus+ programlarında hibeler ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Öğrenciye partner üniversiteden aldığı kabul mektubunda yazan tarihlere
göre hesaplanan toplam hibenin en az %70’i gitmeden önce ödenir. Öğrenci hareketliliği
tamamladığında pasaport giriş - çıkışları ve partner üniversiteden temin edeceği katılım
sertifikası incelenir ve toplam hibede düzenlemeler yapılır. Erken dönen öğrenciden
kullanmadığı hibe miktarı geri talep edilir ve/veya ikinci ödemede kesinti yapılır. 1 haftadan
uzun süre gittiği ülkeden çıkış yaptığı anlaşılırsa, öğrencinin ayrıldığı sürenin tamamı için
kesinti uygulanır. Öğrenim hareketliliği hiç bir zaman 3 aydan kısa olamaz. Hibelendirme
maksimum 5 aya kadar sağlanır Öğrencinin gittiği ülkede konuşulan dilde kursa katılımı +1
aya kadar desteklenir ve sadece dönem başlamadan önce tabii olunan dil kursları desteklenir.
MADDE 4 - (1) Dönem Uzatma; Dönemini uzatmak isteyen öğrenci, uzatmak istediği dönem
için öğrenim anlaşması düzenleyip fakülte akademik koordinatöründen onay aldıktan sonra
talebini değişim ofisine bildirir. Güz döneminde hareketliliğe katılıp programını uzatma
talebinde bulunan öğrencilerin uzatma başvuruları hibesiz olarak değerlendirilir. Bahar
dönemi için seçilip hakkından feragat eden öğrencilerin sayısı belirlendikten sonra hibe
Yönetimi esasları ele alınır ve hibelendirme yapılıp yapılmayacağı kesinleşir. Bu kararın
çıkması, ek hibe sözleşmesi imzalanması ve gerekli raporlamaların tamamlanması en geç
uzatılan

dönemin

bitmesinden

bir

ay

önce

tamamlanmalıdır.

Dönem

uzatması

gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
a. Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi gerekir (Tatiller ve dönem araları
aralık olarak kabul edilmez. Bahar dönemi uzatılarak güz dönemi ile birleştirilemez).
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b. Gerekli düzenlemeler (ek sözleşme düzenlenmesi, öğrenim anlaşmasının yenilenmesi
gibi) mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanmalıdır.
c. Uzatılan süre, Merkezle Üniversite arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya
sarkamaz.
ç. Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında farklılık oluşacaksa bu
durumda öğrenci ile ek sözleşme yapılır.
MADDE 5 - (1) Akademik Tanınma; Erasmus ve diğer değişim programlarına katılan
öğrencilerin tanınmaları (intibak), program sonunda ilgili evrakların teslimini takiben en geç
30 takvim günü içerisinde bağlı olduğu fakülte tarafından tamamlanmalıdır. Öğrencinin
tanınmasının gecikmesine sebebiyet verecek süreçler fakülte yönetim kurullarında tartışılmalı
ve çözüme ulaştırılmalıdır. İntibak talebi oluştuktan sonra en geç 30 gün içerisinde not
belgesine işlenecek şekilde mekanizma kurulması fakülte yönetimlerinin sorumluluğundadır.
(2) Aşağıdaki farklar harici, Staj programında da aynı kural ve uygulamalar esas alınır:
a) Başvuran öğrenci, staj yapacağı şirketten Kabul/ ön Kabul mektubunu başvuru
esnasında sunmak zorundadır. Kabul mektubu şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve
öğrenci ad-soyad, staj pozisyonu, staj tarihlerini içermelidir.
b) Staj başvuruları yılda 1 kez yapılmaktadır. Seçim Komisyonu gerekli gördüğü takdirde
1den fazla yapılabilir.
c) Staj kontenjanları Ulusal Ajans hibe dağıtım sonuçlarına bağlı kalınarak, eşit bir
şekilde dağıtılmaktadır.
ç) Staja hak kazanan öğrencilerin hibe ödemeleri, bir önceki yılın proje tarihleri
uygunluğu göz önünde bulundurularak o proje yılının hibesinden karşılanabilir.
d) Staj faaliyetleri her katılımcı için 3 aya kadar hibelendirilir. Yeterli hibe olması
durumunda kısmi hibelendirilen ve 3 aydan daha fazla staj programına katılan
öğrencilerin tüm dönemi için hibelendirme yapılabilir.
Akademik ve İdari Personel Hareketliliği
MADDE 6 - (1) Erasmus programı dâhilinde personel değişimi seçimi her akademik yılda 1
kez yapılmaktadır. Minimum 3 hafta (21 takvim günü) boyunca başvuru ve tanıtım süreci ile
birlikte akademik ve idari personeller başvurularını bağlı bulundukları fakülte/ enstitü/ idari
birim üzerinden yapmaktadır. İdari ve Akademik tüm birimler, başvuruları teslim almak ve
elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden, Değişim Programları Ofisi tarafından duyurulan
çağrıda sözü geçen kriter ve esaslara uygun bir biçimde ve belirtilen son tarihe kadar
başvuruları değişim birimine iletmekle yükümlüdür. Başvuruları onaylayan tüm birimler,
program hakkındaki detaylı bilgilendirmeyi okumuş ve adayların tatil dönemi/ ders dönemi
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gözetmeksizin, (işleri aksatmayacağı taahhüdünü alarak) 1 hafta boyunca yurt dışı
görevlendirilmesini kabul etmiş sayılırlar.
(2) İdari Personel/ Eğitim Alma Hareketlilikleri;
a) Personel Eğitim Alma Hareketliliği‘ne başvuracak idari personellerden önceden bu
programdan faydalanmamış olanlara öncelik tanınacaktır.
b) Daha önce Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan birimlere
öncelik verilecektir.
c) Başvuran adayın kurumdaki çalışma yılı sayısına göre derecelendirme ve puanlama
yapılacaktır.
ç) İstanbul dışındaki kampüslerden başvuru yapacak idari personellerin Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan İngilizce Sınavı için İstanbul’a gelmeleri
zorunludur. İdari personel seçimlerinde, başvuranın gireceği İngilizce seviye tespit
sınavı göz önünde bulundurulur.
d) Daha önce Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az
sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti
gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
e) Personel Eğitim Alma hareketliliği için gidilebilecek üniversitelerin listesine web
sitemizden ulaşılabilmektedir.
f) Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılacak olan İdari Personelin gittikleri
ülkelerdeki diğer Yüksek Öğretim Kurumları ile iletişime geçip ziyaretler
gerçekleştirerek kurumumuz adına yeni partner sağlamak için girişimde bulunmaları
beklenmektedir.
(3) Akademik Personel/ Ders Verme Hareketlilikleri
a) Erasmus Personel Hareketliliğine başvuracak akademik personeller EĞİTİM ALMA
programına ancak üniversitemizde idari pozisyonu var ise ve İngilizce sınavına
girmeyi kabul ederse katılabilir.
b) Ders Verme Hareketliliğine başvuran akademik personel İngilizce seviye tespit
sınavından muaftır.
c) Son iki sene içerisinde programa katılan başvuru sahiplerinin, birimde en az bir yılını
doldurmuş ve daha önce programa katılmamış adaylar karşısında hiç bir şekilde
öncelikleri yoktur.
(4) İmza Yetkileri
a) Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programlarına (KA103 ve KA107)
katılacak kişiler ile imzalanacak hibe sözleşmelerini ve Erasmus ikili anlaşmalarını
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imzaya yetkili kişi Üniversitemizi ve Türkiye Ulusal Ajansını temsilen Erasmus
Kurum Koordinatörüdür.
b) Her yıl Rektörlük tarafından atanan seçim komisyonu, tüm seçim süreçlerinin adil ve
şeffaf uygulanmasından sorumludur. Seçim Komisyonu bir başkan ve en az 2 üye
olmak üzere 3 kişiden oluşmalıdır.
c) Hibe sözleşmesi haricinde kalan, gelen ve giden öğrenci/ personel evraklarının
katılım teyidi, davet mektubu ve akademik içeriğe sahip olmayan diğer anlaşmalarını
imzaya yetkili kişiler Gelen Öğrenci Koordinatörü, Giden Öğrenci Koordinatörü,
Erasmus Kurum Koordinatörü, Birim direktörü vasıflarını taşıyan Uzman ve Uzman
yardımcısı kişilerdir.
ç) Öğrenci öğrenim ve staj hareketliliklerine ilişkin akademik belgeleri (tanınırlık
belgesi, öğrenim anlaşması, intibak formu vb.) imzaya yetkili kişiler ilgili fakülte
yönetimleri tarafından atanmaktadır. Bu kişilerin yetkinliği ve sorumluluğu bağlı
oldukları fakülte/ enstitü yönetimine aittir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 - (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Yönetim
Kurulu ve Senato kararları ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı tarafından ilan edilen usul ve esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Uygulama Esaslarının hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Esasın Yayımlandığı Senato’nun
Tarihi

Karar No

28.11.2013

245/880

30.07.2019

2019/10/13
Esasın Kabul Edildiği Mütevelli Heyet Kararı’nın

Tarihi
19.08.2019

Karar No
259
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