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BAġVURU ġARTLARI 

 
Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2022-2023) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak,  

(Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim 
hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz) 

 
Lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00, 

 
Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin ise 2.50/4.00 olması,  

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, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı 

puanlarından her bir faaliyet için"10 puan"düşürülmektedir. 
 
 
 
 

 

 



BAġVURU ġEKLĠ VE BAġVURU BELGELERĠ 

 

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

“ Öğrenciler” simgesine tıklayıp başvuru formunu doldurunuz.  

Başvuru formunu doldurmak için „YENĠ KAYIT‟ butonuna tıklayınız. 

Kayıt olmak için E-posta ve TC kimlik No/Y.U No ile kullanıcı hesabı oluşturunuz. 

E-posta adresinize giriş şifresi gönderilecektir. (Gelen kutusuna şifre gelmediği takdirde spam, junk mail, gereksiz e-posta 

kısımlarını kontrol ediniz)  

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

 

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması öğrencinin sorumluluğundadır. Eksik doldurulan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

YABANCI DĠL SINAVI 

 
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, Iğdır Üniversitesi Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan yabancı 
dil sınavına katılmak zorundadırlar. Aday öğrencilerin Ġngilizce yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 65 puan almaları 
gerekmektedir. Öğrenciler tercih ettikleri kurumların eğitim dilini dikkate alarak yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar. 
Ösym‟nin yabancı dil eşdeğerliği sınav sonuç belgeleri olan öğrenciler için yabancı dil sınavına girmek zorunlu değildir 
ancak sınav sonuç belgelerinin geçerli olabilmesi için ilan yayın tarihi itibariyle son iki yıla ait ve 65 üzeri olması 
gerekmektedir. Halk Eğitim Merkezleri ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden alınan sertifikalar (asgari 60 
saatlik, ilan yayın tarihi itibariyle son iki yıla ait ve 65 puan üzeri) geçerlidir. Yabancı dil sınav sonuçlarına itirazlar dilekçe 
ile Zorunlu Dersler Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Yabancı dil sınavı yeri, saati, tarihi https://erasmus.igdir.edu.tr/ 
sayfasından sınavdan bir hafta önce duyurulacaktır. 
 

 

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)  +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 ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için Yükseköğretim                                                                      
kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin 
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

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


 

 
*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. 
Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı 
terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. 
Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını 
kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları 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. 

 

Ġkili anlaşmalarda belirtilen dil seviyeleri dikkate alınarak B1 ve B2 seviyesinde olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır. 
Yerleşen öğrenciler, ADAY ÖĞRENCĠ olduklarını ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin 
gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul edilmeme… gibi) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin 
olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. 
 

HAREKETLĠLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 
 

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS)  

 

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.  

Faaliyet, program ve ortak ülke yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası 

anlaşma ile ortak olunan yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi 

için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 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. Takip edilen programda 

başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar ettirilir. 

 

Doktora Hareketliliği  

 

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora 

adayları ve yeni mezunlar („post-docs‟)1 yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği 

gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. 

 

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

ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Faaliyetten daha fazla öğrencinin yararlanabilmesi için azami süre 5 iş günü olarak 

belirlenmiştir. 

 

Kısa Süreli Fiziksel Doktora Hareketliliği 

 

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  

 

 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Başvurular ilanda belirtilen şartlar, başvuru şekli ve tarih aralığında alındıktan sonra, evrak denetimi sürecinden geçirilir. 

Öncelikle başvurunun teknik olarak evrak değerlendirme sürecinden geçmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında evrak 

teslim etmemiş öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılarak değerlendirilmeye alınmaz. Başvurular Erasmus Seçim ve 

Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

 

 

 

 



 

FERAGAT VE ĠTĠRAZ SÜRECĠ 

 
Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten 

itibaren beş gündür. Resmi dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu süreden sonra yapılan 

itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır 

ancak resmi dilekçe e-posta ekinde gönderilebilecektir. 

 

Hareketlilikten feragat etme süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği 

tarihten itibaren 5 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın (Mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır.) 

Beş günden sonra yapılan feragatlerde öğrencinin bir sonraki başvurusunda program kuralları gereği toplam 

puanından 10 puan düşülecektir.  

 

 

SEÇĠM SONRASI SÜREÇ 

 
Seçilen öğrencilerin yurtdışına gitmeden önce kurumu tarafından düzenlenecek bir oryantasyon eğitimine katılması, 
öğrencilerin sorumluluklarını bilmeleri, karşılaşabilecekleri olası sorunların asgariye indirilmesi ve hareketliliğin başarılı 
geçmesi için çok önemlidir. Öğrencinin yurtdıĢına çıkıĢ iĢlemleri, yurtdıĢında kalınacak yer temin edilmesi, 

pasaport ve vize iĢlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. 
 
 

HĠBE MĠKTARLARI 

 
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay 
arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini 
hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin 
hibesiz olarak kalmasına izin verilir. 
 
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan 

hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı 

öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.  
Erasmus 2022/23 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenim Hibesi (€) 

1.ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 

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

600 

3.Grup Program 
Ülkeleri 

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

450 



Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıdaki tablo‟da belirtilen aylık 

hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak 

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

 

KONTENJAN 
Proje Numarası Kontenjan Süre 

2020-1-TR01-KA103-080414 4 Öğrenci 4 Ay * 
 

2021-1-TR01-KA131-HED-000003400 
7 Öğrenci 4 Ay * 
3 Öğrenci (Doktora Hareketliliği) 5 Gün 

 

* Belirtilmiş olan 4 aylık süre azami faaliyet süresini kapsamaktadır zorunlu bir nedenden dolayı kalması gerekenler kanıtlayıcı belge 

sunmak zorundadırlar. 

 

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.

 

 

ENGELLĠ BĠREYLER ĠÇĠN ÖZEL ĠHTĠYAÇ DESTEĞĠ 
 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal 

destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine 

katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Faaliyete başvuran öğrencilerin durumlarını kanıtlayıcı belge ibraz 

etmeleri zorunludur. 

 

 

SONUÇLARIN ĠLANI 

 
Yerleştirme sonuçları Mart ayı içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır. Öngörülmeyen durumlar karşısında sonuç 

açıklama tarihi değişebilir. Sorularınız için erasmus@igdir.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

mailto:erasmus@igdir.edu.tr

