
 
 

 

 

 

2021-2022 GÜZ DÖNEMĠ ERASMUS KA107 (Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında)  

ÖĞRENCĠ BAġVURU ĠLANI 

Proje No: 2020-1-TR01-KA107-090518 

BAġVURU TARĠHLERĠ: 08-28 ġUBAT 2021 

 

BAġVURU ġARTLARI 

 
☻Hareketliliğin gerçekleĢeceği öğretim yılında (2021-2022) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak,         

(Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuĢ öğrenciler öğrenim hareketliliği 

faaliyetinden yararlanamaz) 
 

☻Lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00, 

☻Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip 

edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir. 

 

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir. 

Ancak, yerleĢtirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmıĢ öğrencilerin toplam baĢarı puanlarından her bir 

faaliyet için"10 puan"düĢürülmektedir. 

 

 

BAġVURU BELGELERĠ 

 

BaĢvurular online olarak https://erasmusprogrami.igdir.edu.tr/  adresi üzerinden alınmaktadır. 

 

“ Öğrenciler” simgesine tıklayıp baĢvuru formunu doldurunuz.  

 

Resim yükleme esnasında mutlaka güncel ve vesikalık fotoğraf kullanınız (4.5×6 cm). 

 

BaĢvuruyu sistem üzerinden tamamladıktan sonra „ GÖNDER‟ e tıklayınız. 

 

YABANCI DĠL SINAVI 

 
BaĢvuru Ģartlarını sağlayan öğrenciler, Iğdır Üniversitesi Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan 
çevrimiçi yabancı dil sınavına katılmak zorundadırlar. Aday öğrencilerin Ġngilizce yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 
50 puan almaları gerekmektedir. Öğrenciler tercih ettikleri kurumların eğitim dilini dikkate alarak yabancı dil sınavına girmek 
zorundadırlar. Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı Sonuçları sınavın 
yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacaktır. Ösym‟nin Yabancı Dil EĢdeğerliği olan Sınav Sonuç Belgeleri var olan 
öğrenciler için Yabancı Dil sınavına girmek zorunlu değildir. Halk Eğitim Merkezleri ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim 
Merkezlerinden B1 düzeyindeki alınan sertifikalar (60 saatlik) geçerlidir. Sınava baĢvurup da mücbir bir sebep olmaksızın 
katılmayan öğrencilerden, herhangi bir hareketliliğe tekrar baĢvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan 
düĢürülecektir. Çevrimiçi yabancı dil sınavı 01 Mart 2021 tarihinde ALMS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

https://erasmusprogrami.igdir.edu.tr/
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KONTENJAN 
 

Erasmus KA107 projesi kapsamında Bosna Hersek - SarayBosna Üniversitesi ve Tuzla  Üniversitesi, Gürcistan-Ilia Devlet 

Üniversitesi ve Ürdün-Al Zaytoonah Üniversitesi ile ortak proje yapılmıĢtır. Proje kapsamında 2021-2022 Güz döneminde 

aĢağıda belirtilen kriterler doğrultusunda öğrenci öğrenim hareketliliği gerçekleĢtirilecektir.  

 

 Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin değerlendirme kıstasları aĢağıdaki 

gibidir. Asil ve yedek liste öğrencinin aldığı toplam puana göre sıralanacaktır.  

 

 Erasmus  KA107 Projesinde öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında 1 öğrenci SarayBosna Üniversitesi ya da Tuzla  

Üniversitesi‟ne, 1 öğrenci Ilia Devlet Üniversitesi‟ne ve 1 öğrenci Al Zaytoonah Üniversitesi‟ne faaliyet 

gerçekleĢtirilecektir.  

 

 Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek faaliyete iliĢkin olarak aĢağıdaki dağılım geçerlidir : 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇĠM VE YERLEġTĠRME 

 
Ölçüt  Ağırlıklı Puan  

Not ortalaması  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Şehit ve gazi çocuklarına*  +15 puan 
Engelli öğrencilere (engelliliğin 
belgelenmesi kaydıyla)  
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu** 
Kapsamında haklarında koruma, bakım veya       
barınma kararı alınmış öğrencilere   

+10 puan  
 

 

 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan  
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 
katılma  

-10 puan  

*Muharip gaziler ve bunların eĢ ve çocukları ile harp Ģehitlerinin eĢ ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu‟nun 

21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdıĢında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmıĢ olsa bile bu görevlerini 

yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eĢ ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih 

ve 667 sayılı KHK‟nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı 

niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eĢ ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kiĢilerin eĢ ve çocukları Erasmus+ öğrenci 

hareketliliğine baĢvurmaları halinde önceliklendirilir. 

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı 

olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

 

Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir. 

 

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi dahilinde feragat 

bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği baĢvurusunda -10 puan 

düĢürülecektir. Öğrenim süresini uzatmıĢ olan öğrencler de tam zamanlı öğrenciler kadar ders yükü (Min 24-Max 36 AKTS) 

almak koĢuluyla hareketlilikten faydalanabilir. 

 

YerleĢtirme sonuçları Mart ayı içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır. YerleĢen öğrenciler, ADAY ÖĞRENCĠ olduklarını 

ve çeĢitli sebeplerden dolayı (ders uyuĢmazlığı, vize iĢlemlerinin gecikmesi veya reddi, karĢı üniversite tarafından kabul 

edilmeme… gibi) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.  

 

Bölüm Kontenjan Gidilecek Üniversite 

ĠĢletme (öncelikli) 

Kimya (öncelikli) 

Siyaset Bilimi (öncelikli) 

1 SarayBosna Üniversitesi veya 

Tuzla Üniversitesi 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (öncelikli) 

Tarih, Felsefe, Arkeoloji (öncelikli) 

1 Ilia Devlet Üniversitesi 

Matematik (öncelikli) 

Güzel Sanatlar (öncelikli) 

Elektrik-Elektronik veya ĠnĢaat Mühendisliği 

(öncelikli) 

1 Al Zaytoonah Üniversitesi 
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SEÇĠM SONRASI SÜREÇ 

 
Seçilen öğrencilerin yurtdıĢına gitmeden önce kurumu tarafından düzenlenecek bir oryantasyon eğitimine katılması, 

öğrencilerin sorumluluklarını bilmeleri, karĢılaĢabilecekleri olası sorunların asgariye indirilmesi ve hareketliliğin baĢarılı 

geçmesi için çok önemlidir. Öğrencinin yurtdıĢına çıkıĢ iĢlemleri, yurtdıĢında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve 

vize iĢlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

HĠBE MĠKTARI 
 
Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır. Faaliyetin gerçekleĢmediği durumlarda 
yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 1 aylık hibe 700 Euro x 5 ay (ortalama) =3500 Euro ve seyahat 

masrafı için SarayBosna Üniversitesi (360 Euro), Ilia Devlet Üniversitesi (180 Euro), Al Zaytoonah Üniversitesi (275 
Euro) için ödeme yapılacaktır.  
 
 

 

HĠBESĠZ (“0” HĠBELĠ) ÖĞRENCĠ OLMA DURUMU 

 
Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer baĢvurularla 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. 

 

 


