
 

 

 
2018- 2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ BAŞVURU İLANI II. ÇAĞRI 
Öğrenci Hareketliliği- Öğrenim (SMS) 
 
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası 
anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. 
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde 
tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) 
olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. 
 
Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler 
öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.  
 
Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin 
diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 
AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem 
için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen 
programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi 
kurumda tekrar edilir. 
 
Asgari Şartlar 
 
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir: 
 
1-Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 
ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, 
 
2-a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 
 
b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 
olması, 
 
3-Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, 
 
4-Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 
ayı geçmemesi. 
 
100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı 
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak 
tespit edilir. 
 
 
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 
şunlardır: 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin 
belgelenmesi kaydıyla) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 
Kapsamında haklarında korunma, bakım 
veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya 
hibesiz) 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 
katılma 

-10 puan 

 
*Başvuru aşamasında teslim edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuçları (TOEFL- IELTS) üniversitemiz 
Yabancı Diller Bölümü tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Bu belgelere sahip olmayan adaylar 
Yabancı Diller Bölümümüz tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girmek zorundadır. 
 
Hibe Desteği 
 
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 
ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili 
masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.  
 
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 
gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu 
ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
 

 
Ülke Grupları 

 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 
Öğrenim (Avro) 

 
1. ve 2. Grup 
Program Ülkeleri 

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

 
 

500 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

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

 
300 

 
*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için 
ayrıca destek verilmemektedir. 
 

                                                           
 

 



 

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır 
hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe 
verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz. 
 
Öğrencilerin ödemeleri, hareketlilik öncesi %80, hareketliliğin başarılı bir şekilde tamamlanması ile %20 
oranında olacak şekilde 2 taksitte yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılmaktadır.  
 
Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli 
öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil 
edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil 
olmamasına gerekçe değildir. 
 
Faaliyet Süresinin Uzatılması 
 
Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin 
fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik 
durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir.  
 
Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: 
 

➢ Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi gerekir (Tatiller ve dönem araları aralık 
olarak kabul edilmez. Bahar dönemi uzatılarak güz dönemi ile birleştirilemez).  
 

➢ Gerekli düzenlemeler (ek sözleşme düzenlenmesi, öğrenim anlaşmasının yenilenmesi gibi) 
mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanmalıdır. 

 
➢ Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden 

sonraya sarkamaz. 
 

➢ Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında farklılık oluşacaksa bu 
durumda öğrenci ile ek sözleşme yapılmalıdır. 
 

Öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan 
faaliyet süresine hibe verilecektir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini 
karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas 
alınarak tarafsızlık ve şeffaflık prensibine uygun olarak belirlenecektir. 
 
Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi 
 
Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim 
hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. 
 
Öğrencilerin, mücbir (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb.) sebeplerle 
planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı 
süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme 
yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. 
 
Faaliyet Süresine Ara Verilmesi 
 
Asgari faaliyet süresi sağlanmadan şahsî bir mücbir sebepten dolayı öğrencinin geri dönmek zorunda 
kalması halinde, aşağıdaki şartların sağlanması şartıyla öğrencinin faaliyetini tekrar etme imkânı vardır: 
 



 

 

➢ Yeni faaliyet, tamamlanamayan faaliyet ile aynı türde olmalıdır. 
 

➢ Yeni bir öğrenim anlaşması imzalanmalıdır. 
 
Asgari faaliyet süresinden daha uzun süre kalan bir öğrencinin şahsî bir mücbir sebepten dolayı geri 
dönmek zorunda kalması halinde, öğrenciye tamamlayamadığı faaliyetini telafi etmek üzere tekrar 
gitme imkânı tanınmaz. 
 
Genele etki eden mücbir sebeplerden (gidilen bölgede doğal afet olması, grev yapılması vb.) dolayı 
öngörülen faaliyet süresini tamamlayamadan dönen öğrencilerin durumları hakkında, Ulusal Ajans ve 
Avrupa Komisyonu her bir örnek olayı ayrı ayrı inceleyerek, örneğin faaliyetin kabul edilmesi veya 
tekrar edilmesine imkân tanınmasına yönelik toplu olarak uygulanacak karara varır. 
 
Akademik Ücretler 
 
Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik 
ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve 
kütüphane ücretini kapsar.  
 
Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar 
ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda 
yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.  
 
Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına 
kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. 
Öğrenciler bu süreçte kayıtlarını donduramazlar. 
 
Ulusal Hibe ve Burslar 
 
Yükseköğretim kurumu, hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini 
gerçekleştirdikleri süre zarfında, hâlihazırda aldıkları yükseköğretim burslarının ve kredilerin devamını 
temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım, öğrencinin yurtdışındaki öğrenim/staj faaliyeti sırasında 
sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz. 
 
Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus+ 
hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını 
kazanamayan öğrenciler de Erasmus+ hibesine müracaat edebilirler. 
 
Başvuru Esnasında Talep Edilecek Belgeler: 
 
1- Başvuru Formu 
2- Güncel Transkript 
 
 
Başvuru Tarihi: 03 TEMMUZ 2019- 2 AĞUSTOS 2019 
 
Başvuru Yeri: Uluslararası Programlar Direktörlüğü 
 
Başvuruya Açık Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Adı: İlgili ilana tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitü 
öğrencileri başvuruda bulunabilmektedir. 
 



 

 

• Sınav sonucunda başarılı olup asil listede olan adaylar için gidecekleri kurumla ikili anlaşma 
(Bilateral agreement) olup olmadığı kontrol edilir.  
 

Güncel anlaşma listesine ait link aşağıdaki gibidir; 
https://erasmus.istinye.edu.tr/partner-universities 
 

• Asil listede olup 06 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, mevcut bölüm/programında 
ikili anlaşması bulunmayan adaylar liste dışı kalır. Yerlerine yedek listedeki öğrenciler devreye 
sokulur.  

 
Kontenjan Sayısı: 4 
 
*Tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitüler kontenjan ayırımı yapılmaksızın genel sıralama içerisinde 
değerlendirilecektir. 
 
*Yedek listede bulunan öğrenciler, talep etmeleri durumunda hibesiz olarak hareketlilikten 
faydalanabilecektir. 
 
Hibelendirilecek Gün Sayısı: Öğrenim hareketliliklerinin bir dönem (güz&bahar) maksimum (5 ay) 
olacak şekilde hibelendirilmesi planlanmaktadır. Hibelendirilecek gün sayısı, başvuruların kapanması 
ile kesinlik kazanacak olup, asil/yedek liste ile ilan edilecektir. 
 
*Başvuruların kapanması ile, Yabancı Dil Sınavı gün ve saat bilgileri, erasmus.istinye.edu.tr uzantılı web 
sayfamızda duyurulacaktır. 
 
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER; 
 

➢ Öğrenci seçiminde asgari B2 seviyesinde yabancı dil sonucu talep edilecektir, barajı 
geçemeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır. 
 

➢ Başvuru sonrası yapılacak Yabancı Dil Sınavına mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan 
öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları 
halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülecektir. 

 
➢ Erasmus hareketliliğine hak kazanmış olmasına rağmen hakkından feragat eden 

öğrencilerimizin, sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde feragat bildiriminde 
bulunması gerekmektedir. Aksi halde bir sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 
puan” ceza uygulanmaktadır. 

https://erasmus.istinye.edu.tr/partner-universities

