
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 YILI 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI 

 

 

PROJE NO: 2017-1-TR01-KA103-041953  

12.12.2017 tarihinde websitesi ve panolar üzerinden, Erasmus+ Staj ve Öğrenim 

hareketliliğinin İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı tarihi ve başvuru tarihi olan 26.02-13.03 2018 

anons edilmiş; İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde, Sözlü Mülakat 10 

Ocak 2018 tarihinde yapılmıştır. Fakülte ve Bölümlere ayrılan kontenjanlar 29.01.2018 tarihli 

Rektörlük kararıyla belirlenmiştir. Öğrenim Hareketliliği’nde kontenjan, Üniversitemizin 

öğrenim anlaşmasının bulunduğu bölümler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 

Kontenjan: 

 

Yeterli kontenjan elde edilemediğinden 1 Mart 2018 tarihinde ikinci kez İngilizce Yazılı 

Sınavı düzenlenmiş ve 7 Mart 2018 Çarşamba günü yazılı sınav barajını aşan öğrenciler için 

Sözlü Sınav yapılmıştır. Böylelikle 26.02.2018-13.03.2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan 

Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvurularına ikinci İngilizce değerlendirmesinden başarılı olan 

öğrenciler de başvuru hakkı kazanmışlardır. 

ÖNEMLİ NOT: İkinci kez düzenlenmiş olan İngilizce Sınavı’nın sonuçları, ilk sınavda 

yeterli puan alan öğrencilerin başarı sıralamasını etkilememiştir. 

Seçim Ölçütü: 

Seçim, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama 

sonucuna göre yapılmıştır. 

Kriter Etki yüzdesi 

Genel Not Ortalaması (GNO) 50% 

Yazılı (Test) Yabancı Dil Sınav 

Sonucu 
37,5% 

Fakülte / Enstitü Bölüm 
Öğrenim 

Hareketliliği  

Yedek 

Tıp Fakültesi - - 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 

1 

Hemşirelik 1 1 

Beslenme ve 

Diyetetik 
- 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - - 

TOPLAM 2 2 



Sözlü Yabancı Dil Sınav Sonucu 12,5% 

Şehit ve gazi çocuklarına  

 
+15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin 

belgelenmesi kaydıyla)  

 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya 

hibesiz, her bir hareket için) veya 

İngilizce sınavına katılmama 

 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 

katılma  
-10 puan 

 (Toplam 100 puan üzerinden)  

 

SEÇİM SONUCU  

Her iki bölümden de birer aday başvuruda bulunmuştur: 

# Ad Soyad Numara  Bölüm 

Yazılı 
Notu 
(%75) 

Mülakat 
Notu 
(%25) 

Total 
(%100) GNO 

GNO 
(100 
Üzeri
nden) 

Daha 
önce 
yararl
anma TOTAL SONUÇ NOTLAR 

FTR 

1 Hakan İlikçi 
150303

030 FTR 82,75 100 87,0625 2,89 72,25 -10 
69,6562

5 ASİL 

2016'da kontenjana 
girip mücbir sebep 

olmadığı halde 
gitmedi 

HEMŞİRELİK 

1 Tufan Akgün 
160301

108 HEM 54 100 65,5 3,03 75,75   70,625 ASİL   

 

 Önemli Noktalar: 

 Sıralama her bölüm için kendi içinde yapılmıştır.  

 Başvurular dikkate alınarak, asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenmiştir. Fakat 

yeterli başvuru olmadığından yedek aday seçilememiştir. 

 Daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, 

faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, 

faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanmıştır. 

 Fakülte/bölümlerden belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen 

öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, başka 

fakülte/bölümlere adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılabilir. 

 Kayıt olduğu halde yabancı dil sınavına katılmayan öğrenciye daha sonraki herhangi bir 

Erasmus hareketliliği başvurusunda puan yaptırımı bu sene için (Erasmus sıralama puanı 

-5) uygulanacaktır. Geçtiğimiz sene -10 puan kararı alınmıştır. 

 Seçim itiraz süresi sonuçlar açıklandıktan sonraki bir haftadır.  



 Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için 

feragat bildirim süresi 1 Mayıs 2018’dir ve bu süre dâhilinde feragat bildiriminde 

bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus 

hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir. 
 Öğrencinin seçilmesi Erasmus+ Öğrenim Hareketliği’ne kesin katılacağı anlamına 

gelmez. Öğrencinin hareketliliğini gerçekleştirmesi, evsahibi kurum tarafından yapılan 

nominasyondan sonra öğrenciyi misafir edecek kurumun kabul etmesine bağlıdır.  
 Öğrenci Öğrenim hareketliliğinde öğrencinin gideceği kurumla SANKO Üniversitesi 

arasında kurumlararası anlaşma yapılmış olması gerekmektedir. 
 Koşulları sağladığı halde kontenjana giremeyen öğrenciler, Programdan hibesiz 

yararlanabilirler. Böylelikle Erasmus+ öğrencisi olarak tüm haklardan 

faydalanabileceklerdir. Ancak yurt dışında bulundukları süre için para ödemesi 

yapılmayacaktır.  
 Öğrencinin derslerinin tam tanınması için gideceği kurumu tercih ederken eğitim için 

derslerin uyumuna dikkat etmesi gerekmektedir. 

 Öğrenci, gitmeden önce alacağı derslerin başarılı olması durumunda hangi derslere 

sayılacağını Fakülte Yönetim Kurul kararıyla onaylatması ve Bölüm 

Koordinatöründen onay alması gerekmektedir. 

 Öğrenci aynı proje döneminde hem staj hem de öğrenim hareketliliği için iki başvuruda 

bulunmuşsa, puan azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine 

bırakılır Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine 

yönelik bir dilekçe alınır. 

 Proje tarihi 31 Mayıs 2018 tarihinde sonlanacağından; hareketlilik Bahar döneminde 

gerçekleştirilecekse, 31 Mayıs 2018 tarihinden önce bitmelidir. Hareketlilik belirtilen 

tarihte bitmeyecekse 01.06.2018 tarihinden sonrası için öğrenciye hibe finanse 

edilmeyecektir. 

 

Detaylı Bilgi İçin: 

 Kontenjan ve hibe miktarları adresten incelenebilir:  

 Ulusal Ajan Uygulama El Kitabı 

 Erasmus Program Rehberi 

 

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-haberler/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-2017-d%C3%B6nemi-hibe-dag%C4%B1t%C4%B1m-sonu%C3%A7lari.pdf?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2017-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0

