
 

İSÜ|ULUSLARARASI PROGRAMLAR DİREKTÖRLÜĞÜ 
 

1 

2020-2021 AKADEMİK YILI 
ERASMUS+ BAŞVURU İLANI 

 
Öğrenci Hareketliliği- Öğrenim (SMS) 

 
 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NEDİR? 
 
Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan 
kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 
 
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası 
anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. 
 
Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler 
öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 
 
Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay veya 1 sömestr, azamî süre ise 12 tam aydır. 
 
Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr 
tatilleri) ve resmî tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. 
 
SEÇİM ÖLÇÜTLERİ 
 
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- Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 
3- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 

olması, 
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 
sürenin 12 ayı geçmemesi. 
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Aynı öğrenim kademesi içerisinde 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 uygulanır. 
 
Çift anadal da öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe 
başvurabilirler. 
 
HİBE DESTEĞİ 
 
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: 
 

 
 
Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için 
ayrıca destek verilmemektedir. 
 
Öğrencilerin ödemeleri, hareketlilik öncesi %80, hareketliliğin başarılı bir şekilde tamamlanması ile 
%20 oranında olacak şekilde 2 taksitte yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılmaktadır. 

ÖLÇÜT AĞIRLIKLI 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
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat
 bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
 katılmama

-10 puan

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
 
(öğrencinin tercih eUği hareketlilik türüne -10 puan azaltma 
uygulanır)

-10 puan

3. Grup Program Ülkeleri 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye

400300

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe 
Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj 
(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,

500 600
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Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. 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. 
 
EKONOMİK AÇIDAN İMKÂNLARI KISITLI ÖĞRENCİLERE İLAVE HİBE İMKÂNI VE YARARLANMA 
YÖNTEMİ 
 
Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıdaki tabloda 
belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe 
ödenir. 
 
29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi 
kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan 
imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. 
 
Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce 
Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 
alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi 
gereklidir. 
 
 
FAALİYET SÜRESİNİN UZATILMASI 
 
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: 
 

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

   
2- Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay 

önce sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe 
sözleşmesinde değişiklik yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler 
tamamlanmalıdır. 

 
 
Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 aydır. Asgari süreler mücbir sebepler dışında 
azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için 
hibe ödemesi yapılmaz. 
 
AKADEMİK 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.  
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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. 
 
Başvuru Esnasında Talep Edilecek Belgeler: 
 
1- Başvuru Formu (https://erasmus.istinye.edu.tr/sites/erasmus.istinye.edu.tr/files/docs/2019-
07/Erasmus-application-form-for-studies.pdf) 
2- Güncel Transkript 
 
Başvuru Tarihi: 20 ARALIK 2019- 31 OCAK 2020 
 
Başvuru Yeri: Uluslararası Programlar Direktörlüğü, Giriş Kat Z10 Numaralı Ofis 
 
Başvuruya Açık Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Adı: İlgili ilana tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitü 
öğrencileri başvuruda bulunabilmektedir. 
  
*Sınav sonucunda başarılı olup asil listede yer alan adaylar için kayıtlı bulundukları bölüm/program ile 
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 27 Mart 2020 Cuma Günü mesai bitimine kadar, mevcut bölüm/programında ikili 
anlaşması bulunmayan adaylar liste dışı kalır. Yerlerine yedek listedeki öğrenciler devreye sokulur. 
 
Kontenjan Sayısı: 3  
 
*Yukarıda belirtilen kontenjan; tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitüler için belirlenen toplam kontenjandır. 
 
**Tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitüler kontenjan ayırımı yapılmaksızın genel sıralama içerisinde 
değerlendirilecektir. 
 
***Kontenjan sayısı, Türkiye Ulusal Ajansı’nın üniversitemize tahsis ettiği bütçenin bir dönem (5 ay) 
üzerinden 1. Sınıf hibe grubu dikkate alınarak hesaplanması ile belirlenmiştir. Hibe artması durumunda 
yedek liste devreye alınacaktır. 
 
****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; 
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➢ Öğrenci seçiminde asgari B2 seviyesinde yabancı dil sonucu talep edilecektir, barajı geçemeyen 
öğrenciler başarısız sayılacaktır. 
 
➢ Aşağıda belirtilen dil belgelerine ve puanlara sahip adayların Erasmus Yabancı Dil Sınavı notu karşılığı 
‘’100 puan’’ olacaktır. 
 

• TOEFL: 85 
• IELTS: 6,5 

 
*Yukarıda belirtilen puanlara sahip olmayan adayların Yabancı Diller Bölümümüz tarafından yapılacak 
sınava katılımları zorunludur. 
**Belgelerin geçerlilik süresi 2 yıldır. 
***Daha detaylı bilgi için Yabancı Diller Bölümümüz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 
 
➢ 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. 


