
2022 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

2022 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları başlıyor. Başvurular 09 Ocak 

2023 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr  adresindeki online 

başvuru portalı üzerinden alınacaktır. 

-Başvuru Koşulları Nelerdir? 

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak, 

• Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 

• Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, 

• Yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (Yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 AKTS, 

bir akademik dönem için 30 AKTS’dir). 

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ 

dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

• Başvurulan bölümde ikili anlaşmaların mevcut olması.   

• Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları 

ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın). 

• Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanı veya İYS 

puanının (en az 70 puan almış olmak gerekmektedir) geçerlilik süresi 3 yıldır.    

• Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler öğrenim hareketliliğinden 

faydalanamayacağı için hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz. 

-Değerlendirme 

Akademik başarı düzeyi                                : %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil Seviyesi*                                                  : %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

*Gidilecek kurumun öğrenim dili veya İngilizce dilinden YDS  (65 puan) veya eşdeğer sınav 

sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmış olan Seviye 

Belirleme sınavı sonucunu beyan edebilirler. Bu sınavdan en az 70 puan almış olmaları 
gerekmektedir. 

 Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

(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.) 

 Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

(Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik 
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.) 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu


 

 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış öğrencilere +10 puan  
(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.) 
 

 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 

-Nasıl Başvuru Yapabilirim? 

Başvurular 09 Ocak 2023 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr  

adresinden E-devlet şifreleri ile giriş yapılarak alınacaktır. Başvuru için gerekli tüm belgeler online 

başvuru sistemine yüklenecek olup, elden belge teslim edilmeyecektir. 

 Güncel transkript belgesi 

 Yabancı Dil Belgesi 

 Başvuran adayın varsa yukarıda sayılan özel durumlarına ilişkin belgeler (engellilik, şehit ve 

gazi çocuğu olma, 2828 sayılı SHK kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış olanlar vb.) 

-Bölüm ve Kontenjan Bilgileri 

Üniversitemiz bünyesinde öğrencisi olan 10 fakülte ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü mevcuttur. 

Hareketlilik hibesi sağlayabileceğimiz 11 öğrenim hareketliliği için öngörülen kontenjan dağılımı 

her fakülte/enstitüden birer (1) öğrenci olacaktır. Bu kontenjan dağılımı tahmini olup başvurulara 

göre değerlendirme komisyonu tarafından kesinleştirilecektir. 

Hibesiz gitmek isteyen öğrenciler için de aynı başvuru koşulları geçerlidir ve hibesiz kontenjan 

için sayı sınırlaması yapılmamıştır. 

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar ve kontenjan bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Not 1: İkili anlaşmalarda belirtilen rakamlar gönderilecek öğrenci sayısını temsil etmemektedir. 

Anlaşmada öngörülen gönderilebilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir.  

Not 2: Daha detaylı bilgi için 2022 Erasmus+ El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

-  Gidilebilecek Erasmus+ Program Ülkeleri ve Hibe miktarları* 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık 

Hibe Staj 

(Avro) 

1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, 

600 750 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://erasmus.medeniyet.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari
https://erasmus.medeniyet.edu.tr/documents/erasmus/2022-yili-uygulama-el-kitabi-3.pdf


Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan 

3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 600 

  

*Mevcut 2022 Erasmus+ Proje bütçesi kapsamında sadece yukarıdaki tabloda yer alan ülkelere 

(Programla İlişkili Ülkeler) hibeli hareketlilik gerçekleştirilecektir. Programla ilişkili olmayan 

ülkelere yalnızca hibesiz hareketlilik için başvuru yapılabilir. Programla İlişkili olmayan ülkelerin 

listesini buradan inceleyebilirsiniz. 

UYARI: Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla, 

öğrenim hareketliliğine hibeli hak kazanan öğrencilere 1 (bir) dönem hibe ödemesi yapılması 

planlanmaktadır.  

Hareketlilik süreci 1 Nisan 2023’de başlar ve  31 Temmuz 2024’de sona erer. Hareketlilikten 

yararlanacak öğrencilerin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. 31 Temmuz 2024 tarihinden sonraki tarihlerde gerçekleştirilen hareketlilikler, 

Erasmus hareketliliği kapsamında değerlendirilmeyecek ve hibeli öğrencilere hibeleri 
ödenmeyecektir. 

- Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği  

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz 

konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları 

kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 

sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere 

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar 

4) Şehit/Gazi çocukları 

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına 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 edilmesi yeterlidir.) 

6) Engelliler 

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 

tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler. 

İlave Hibe Desteği miktarları için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

İletişim Bilgileri 

https://erasmus.medeniyet.edu.tr/documents/erasmus/2022-yili-uygulama-el-kitabi-3.pdf
https://erasmus.medeniyet.edu.tr/documents/erasmus/2022-yili-uygulama-el-kitabi-3.pdf


Erasmus Programı Koordinatörlüğü 

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016 

Kadıköy, İSTANBUL 

Tel: 0216 280 20 34 / 0216 280 20 15 / 0216 280 22 08 

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr 

 

mailto:intero@medeniyet.edu.tr

