
2020 - 2021 ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHLERİ 

10 Şubat - 10 Mart 2020

 mobility.isikun.edu.tr adresinden online başvuru yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifre 
oluşturarak başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. 

 Online başvuru sırasında yüklenecek belgeler dışında başvuru formu ya da belge teslimi 
gerekmemektedir.

Staj Hareketliliği için izlenecek başvuru süreci Öğrenim Hareketliliği ile aynı olacaktır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da başka ülkelerin vatandaşı olup Işık Üniversitesi'nde 
resmi olarak bir lisans, yüksek lisans ve ya doktora programına kayıtlı olmak

 Genel Akademik Not Ortalaması koşulunu sağlamak 
Lisans Öğrencileri için en az 2,20/4,
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için en az 2,50/4

 Işık Exit sonucu (Sınav sonuçları 3 yıl geçerlidir. Erasmus Programına katılmak için gerekli 
minimum dil puanı 70’dir. Başvuru esnasında 70 puan koşulunu sağlayamayan
öğrencİlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

 2019-2020 Erasmus Kontenjan Listesinde ilan edilen kontenjanlardan bölümünüze uygun 
kontenjana başvuru yapmak

 Başvuru yaptığınız tarihte 1. sınıfın 1. dönemini tamamlamış olmak (İkili Anlaşmamız 
olan çok sayıda kurum kabul için belli sayıda kredi tamamlamış olma koşulu aramaktadır. 
Bu nedenle başvurunun 2.sınıfta yapılması ve hareketlilik faaliyetine 3. sınıfta katılmak 
daha uygundur)

 Fakülteniz tarafından yapılacak olan sözlü dil mülakatına katılmak (mülakat tarihleri daha 
sonra açıklanacaktır)

 Öğrencilerin Erasmus Hareketliliğine hak kazanabilmesi için hareketliliğe katılacağı dönem 
için 30 ECTS karşılığı ders yükü bulunması gerekir. Erasmus döneminde alınan tüm dersler 
kredi karşılığı alınır ve not ortalamasına dahil edilir.

BAŞVURU EVRAKLARI

Tamamlayıcı evraklar online başvuru sırasında forma eklenecektir. Başvuru aşamasına 
geçmeden önce aşağıda belirtilen evrakları temin edip pdf formatında taratınız.

1) Exit sınavı sonuç belgesi
Başvuru öncesi Yabancı Diller Okulu - SFL’den alabilirsiniz

2) Transkript (Öğrenci İşlerinden alınacak imzalı-mühürlü resmi güncel transkript).

NOT: Başvuru gönderildikten sonra evrak değişimi yapılmayacaktır.

http://mobility.isikun.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=/
http://mobility.isikun.edu.tr/KION.UI.Web.ExchangeProgram/Public/AgreementList.aspx?pId=7317


SEÇİM SÜRECİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Öğrenci seçimleri Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim kriterlerine göre öğrencisi 
olduğunuz Fakülte sıralamasına göre Erasmus Seçim Komitesi tarafından yapılır. Erasmus öğrenci 
seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından 
ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya 
doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

2020-2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak nihai yerleştirme puanı şu 
şekildedir:

 Akademik başarı düzeyi : %50 (4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün çevrim tablosuna göre 
100’lük sisteme çevrilecektir)

 Dil düzeyi : %50 (Dil Seviyesi hesabında Exit sınav sonucu %75 + Dil Mülakatı %25 
olarak dikkate alınır)

 Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan Daha önce Erasmus Öğrenim ya da 
Staj Hareketliliğine katılmış olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılır

 Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın 
hareketliliğe katılmama: -10 puan

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvuru (öğrencinin tercih ettiği 

hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
 Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a 

tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 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

 Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): 
+10 puan

 Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
 2828 Sayılı Kanun Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere: +10 puan

ÖRNEK:

Genel Not ortalaması: 3,15/ 4 
Exit Sınav Sonucu: 75 /100 
Dil Mülakatı Sonucu: 80 /100
Nihai Yerleştirme Puanı: (80,16 x 50/100) + ( 75 x 75/100 + 80 x 25/100 ) x 50/100 = 78,205
Fakülteler tarafından belirlenen mülakat tarihleri web sayfamızda ve e-mail ile duyurulacaktır.

Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2020-2021 Erasmus Aday Öğrenci listesi Işık Üniversitesi 
Uluslararası Programlar Ofisi web sayfasında yerleştirme puanlarını (not ortalaması, Exit, mülakat) 
içerecek şekilde Işık Üniversitesi Erasmus Seçim Komisyonu onayından sonra ilan edilecektir.  
İlan edilecek liste ikili anlaşmalar dahilinde bir kontenjana yerleşen ADAY öğrenci listesi olup, ASİL 
öğrenci listesi Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan toplam hibe miktarı belli olduktan sonra 
ilan edilecektir. Toplam hibenin seçilen tüm öğrencileri hibelendirmeye yetmediği durumlarda hibe 
öncelikle -öğrenci sayıları oranında- Fakültelere paylaştırılır. Fakültelere paylaştırılan hibe nihai puan 
sıralamasına göre öğrencilere dağıtılır.



BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 Ortak kullanılan ikili anlaşmalar hariç, sadece bölümünüze ait kontenjanlara başvuru 
yapabilirsiniz.

 Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 dönem için seçilecektir.
 Tercih ettiğiniz kurumun akademik takviminin Işık Üniversitesi akademik takvimi ile uyumlu 

olmasına dikkat ediniz.
 Hareketliliğe katıldığınız döneme ait derslerin notları ile birlikte transferinin bir sonraki 

akademik dönemin geç kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle 
Güz dönemi tercih edecek öğrencilerimizin mutlaka gitmek istedikleri okulun final sınavları 
dönemi ile Işık Üniversitesi Bahar dönem geç kayıt dönemi arasında en az 4 hafta olmasına 
dikkat etmeleri tavsiye edilir.

 Program kuralları gereği öğrencilerin son döneminde Erasmus programına katılması ve 
derslerini transfer edip mezun olmasında bir engel bulunmamaktadır. Son dönemini yurt 
dışında geçirmek isteyen öğrencinin öncelikle bağlı olduğu Fakülteden onay alması tavsiye 
edilir.

 Bir dönemde 30 ECTS eşdeğeri dersin kredi karşılığı alınması zorunludur. Bu nedenle tercih 
ettiğiniz kurumda Erasmus döneminde alabileceğiniz dersler olup olmadığını mutlaka ilgili 
üniversitenin Web sayfasından (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları 
altında olabilir) kontrol ederek, tercihlerinizi Erasmus Bölüm/Program Koordinatörünüze 
danışarak yapınız. (Bkz. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi)

 Tercih edeceğiniz üniversitesinin başvuru koşullarını kontenjan listesinden ve üniversitelerin 
web sayfalarından inceleyip, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediniz. 
Özellikle Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya'daki üniversitelere başvurunuzda kabul 
sorunu yaşamamak için gerekli dil seviyesi şartlarını önceden araştırmanızı tavsiye ederiz.

 Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 
hareketliliğe başvurabilirler.

Ülkelere Göre Hibe Miktarları:

Öğrenciler, hibe hakkından feragat ederek de hareketliliğe katılabilirler. Toplam hibenin seçilen tüm 
öğrencileri hibelendirmeye yetmediği durumlarda hibe öncelikle -öğrenci sayıları oranında- 
Fakültelere paylaştırılır. Fakültelere paylaştırılan hibe nihai puan sıralamasına göre öğrencilere 
dağıtılır. Hibelendirme tüm hareketlilik süresini kapsamayabilir.




