
                                                                                                 

 

2023-2024 ERASMUS+ DOKTORA 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURULARI 1. ÇAĞRI 

 

2023-2024 döneminde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programına katılmak isteyen doktora 

öğrencilerimiz için başvuru tarihi ile genel başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

• Çevrimiçi bilgilendirme toplantısı : 25 Ocak 2023 Çarşamba – Saat : 18.00 

Bilgilendirme toplantısı MICROSOFT TEAMS üzerinden, “Centre de Réussite Universitaire 

–CRU de GSU” grubunun “Faire un séjour Erasmus” kanalında yapılacaktır. Gruba katılmak 

için bu kodu kullanabilirsiniz: uzt6rhp 

Toplantının kaydına daha sonra ilgili kanaldan ulaşabilirsiniz.  

• Başvuru başlangıç tarihi: 9 Ocak 2023 

• Son başvuru tarihi: 10 Şubat 2023 

Başvurular çevrimiçi olarak, Erasmus programı için özel olarak hazırlanmış olan Desiderius 

platformundan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne bağlı olan Erasmus Başvuru 

Portalı üzerinden alınacaktır. Bilgilendirme toplantısında bu platformlarla ilgili ayrıntılı açıklama 

verilecektir. Platformlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz : 

- https://erasmus.gsu.edu.tr/ 

- https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  

 

  

https://erasmus.gsu.edu.tr/
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/


ASGARİ BAŞVURU KOŞULLARI: 

• Galatasaray Üniversitesi lisans ya da lisans üstü programlarından birinde TAM ZAMANLI 

öğrenci olmak 

• Kesin başvuru tarihinde EN AZ 3.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak  

• ÖSYM tarafından tanınan bir yabancı dil sınavı başarı belgesi sunmak ya da GSÜ Yabancı 

Diller Yüksekokulunun yapacağı sınavdan en az 50 almak  

• Doktora yeterlilik sınavını geçmiş olmak (Doktora öğrencileri öğrenim hareketliliğine tez 

aşamasında katılabilir.) 

• Aynı öğrenim kademesinde daha önceden hareketlilikten yararlanmış öğrenciler için, yeni 

faaliyetlerle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi 

 

TAHMİNİ HİBELİ ÖĞRENCİ KONTENJAN TABLOSU: 

2023 proje döneminde gerçekleştirilecek Erasmus+ doktora öğrenim hareketliliği tahmini 

kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

ALAN 
KONTENJANLAR 
(dönem olarak) 

Siyaset Bilimi 4 

Uluslararası İlişkiler 4 

İşletme 4 

Hukuk 4 

İletişim 4 

Felsefe 4 

Endüstri Mühendisliği 4 

TOPLAM 28 

 

 

YABANCI DİL SINAVI: 

Doktora öğrencileri GSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı yabancı dil 

sınavlarına girmek zorunda değildir. ÖSYM tarafından tanınan bir yabancı dil başarı belgesi 

sunmaları yeterlidir. 

Ancak, sınavlara katılmak isteyen öğrenciler 20 Ocak 2023 Cuma saat 23.59’a kadar 

aşağıdaki linkten kayıt yaptırabilir. (Sınav ücretsizdir) 

https://bit.ly/3Q0LRRM  

Sınavlar 20 Şubat 2023 haftası üniversitemizin bilgisayar laboratuvarlarında düzenlenecektir. 

Kesin tarih, saat ve salon bilgileri kayıt yaptıran öğrencilere e-posta ile bildirilecektir.  

Tercih ettikleri okulların yabancı dil koşulunu yerine getirmek öğrencilerin 

sorumluluğundadır.  

https://bit.ly/3Q0LRRM


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ: 
 
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 
puanlar aşağıda yer almaktadır:  

  
  

Ölçüt  Ağırlıklı Puan  
Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Şehit ve gazi çocukları  +15 puan 
Engelli öğrencilere (engelliliğinin 
belgelenmesi kaydıyla  

+10 puan  

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
Kapsamında haklarında korunma, bakım 
veya barınma kararı alınmış öğrencilere  

+10 puan  

Daha önce yararlanma (staj ve/veya 
öğrenim, hibeli veya hibesiz)  

-10 puan  

İki hareketlilik türüne birden aynı anda 
başvurma (öğrencinin tercih ettiği 
hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik  -10 puan  
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde 
feragat bildiriminde bulunmaksızın 
hareketliliğe katılmama  

-10 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip 
mazeretsiz girememe (öğrencinin 
Erasmus’a tekrar başvurulması halinde 
uygulanır) 

               -5 puan 

 

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim 

kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki 

hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim 

kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. 

Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik 

başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük 

olan öğrenciye öncelik verilir. 

 

  



AYLIK HİBE MİKTARLARI: 

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe 

miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:  

 

Ülke 
Grupları  

Misafir Olunacak Ülke  
Aylık Hibe 
Öğrenim 
(Avro)  

1. ve 2. Grup  
Ülkeler  

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, 
İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 
Norveç, Portekiz, Yunanistan  

600  

3. Grup 
Ülkeler  

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye  

450  

 

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler, 

herkesle aynı sürece tabi tutulur. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil 

olmamasına gerekçe değildir. 

Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem 

doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. 

Doktora düzeyinde kısa dönem ve/veya karma hareketlilik gerçekleştirmek de mümkündür. 

Bilgilendirme toplantısında bu konuda ayrıntılı bilgi verilecektir.  

Hibeli olarak öğrenim hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerden bir dönem gidecek 

öğrencilere en fazla 120 günlük, iki dönem gidecek öğrencilere ise en fazla 240 günlük hibe 

verilecektir. Bu sürelerin altında hareketlilikleri sonlanan öğrencilere hareketlilik sürelerine göre 

hibe verilecektir. 

Hibe Kesintileri: 

Öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim devam etmesi gereken 

tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda 

ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim 

gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, 

söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme 

yapılmışsa, yapılan ödemenin iadesi talep edilir. 

Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin 

%20’si tutarında kesinti yapılır. 

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz 

sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

  



ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ VE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER: 

Özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı katılımcılara, hak edilen hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir. Ek hibenin verilip verilmeyeceği kesin olmayıp dönem bütçesine bağlıdır. 

• 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)  

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere  

• Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar 

• Şehit/Gazi çocukları  

• Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne 

babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD 

gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını 

kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)  

• Engelliler 

• Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç 

aylığı alan öğrenciler 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, 

yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilerimizin talepleri halinde ve bu durumlarını 
belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği 
sağlanabilecektir, imkânları kısıtlı öğrencilere vize ve seyahat masraflarının karşılanmasında 
destek olunabilecektir; 
 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 
hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 € 

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 
hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150€ 

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez. 

 

KISA DÖNEM FİZİKSEL HAREKETLİLİK: 

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür.  

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke) 

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15’inci gününden 
30’uncu gününe kadar 

Günlük 50 Avro 

 

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek 

hibesi verilebilir. 



SEYAHAT DESTEĞİ: 

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek 

tutarları alacaklardır:  

• Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar  

• 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar 

Seyahat Mesafesi  Standart Seyahat Hibe Tutarı 
(Avro)  

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı  
(Avro)  

10 ila 99 KM arasında  23  -  

100 ila 499 KM arasında  180  210  

500 ila 1999 KM arasında  275  320  

2000 ila 2999 KM arasında  360  410  

3000 ila 3999 KM arasında  530  610  

4000 ila 7999 KM arasında  820  -  

8000 KM veya daha fazla  1.500  -  

 


