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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
2020-2021 YAZ DÖNEMİ ve 2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ  

ERASMUS+   
(2020 KA107 Projesi) 

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 
Başvuru İlanı 

31 Mayıs 2021 
 
 
 

Bu ilan kapsamında bir staj öğrencisi seçilecek ve staj hareketliliğini Bosna Hersek’te gerçekleştirmek üzere 
KA107 projesinden yararlandırılacaktır. 

 
 

 
1. Kimler başvurabilir? 

• Öğrenci hareketliliğine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin örgün eğitimde kayıtlı doğa bilimleri 
(05), tarım bilimleri (08) ve mühendislik (07) alanlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir. 

o Orman, Ziraat, Su Ürünleri ve Teknoloji Fakültelerinde lisans ve ilgili bölümlerin lisansüstü 
programlarında öğrenim görenler ile, 

o MYO’larda Bitki Koruma, Fidan Yetiştiriciliği, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Seracılık, Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Organik Tarım, Su Ürünleri, Avcılık ve Yaban Hayatı 
programlarında öğrenim görenler 

• Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten 
yararlanamaz. 

 
 
 
2. Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri  
Öğrenci hareketliliği, öğrenim ve staj hareketliliği olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Bu ilan kapsamında 
yalnızca staj hareketliliği başvuruları alınacaktır. 
 

 
Staj hareketliliği 
 

• Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan 
zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlar. 

• Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede 
(şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve 
düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluş) staj yapmasıdır. 

• Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir 
süredir. 

• Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki 
öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. 

• Mezuniyet sonrası staj imkânı bulunmamaktadır.  

• Bu ilanda seçilecek öğrenci 2 ay süreyle staj faaliyetine katılacaktır. Mücbir sebepler dışında asgari 
süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez. 

 
 

 
3. Hareketlilik Dönemi 

• Hareketlilik 15.07.2022 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. 
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4. Başvuru tarihleri 
 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHLERİ 
Başlangıç: 1 Haziran 2021 (Pazartesi-saat: 13.00) 
Bitiş   :23 Haziran 2021 (Çarşamba- saat: 16.00) 

Yabancı Dil Sınavı 

Pandemi koşullarından dolayı bu ilanda yabancı dil 
seviye tespit sınavı yapılmayacaktır. Ulusal nitelikte 
geçerliliği olan YDS, YÖKDİL vb. bir Yabancı Dil puanı 
veya son bir yıl içinde ISUBÜ veda proje ortağımız 
olan SDÜ Erasmus ofisleri tarafında yapılmış seviye 
tespit sınav puanları kabul edilecektir. 

Aday Asil ve Yedek Sonuçların İlan Edilmesi 
Sınav Sonuçları http://erasmus.isparta.edu.tr 
adresinden ilan edilecektir. 

25 Haziran 2021 (Cuma) 

Başvuruya İtiraz Süresi 28 Haziran (Pazartesi)-2 Temmuz (Cuma) 2021 

İtiraz Sonrası Nihai Liste İlanı 7 Temmuz 2021 (Çarşamba) 

Feragat İçin Son Tarih 4 Ağustos 2021 (Çarşamba) 

 
 
5. Başvuru Yöntemi 

• Başvuru http://basvuru.isparta.edu.tr/erasmus adresinden online olarak yapılacaktır. Başvurunun tek 
seferde ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. 

• Başvuru sistemine öğrenci bilgi sisteminizde tanımlı olan öğrenci eposta adresiniz ve şifrenizle giriniz. 

• Başvuruda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz. 

• Öğrencinin başvuru aşamasında yanlış ve eksik beyanından kaynaklanan sorunlardan 
Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz. 

 
 

6. Asgari Şartlar 
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir: 

• Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 
ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, 

• Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 

• İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, 

• Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, 

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 
ayı geçmemesi. 

*Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas. 
 
 
7. Değerlendirme Ölçütleri 
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
 

Ölçüt Ağırlıklı 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 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma  + 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 

http://basvuru.isparta.edu.tr/erasmus
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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+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)  

-5 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. 
** 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. 

 
 
8. Yabancı dil düzeyi 

• Bu ilana başvuran öğrenciler için İngilizce yabancı dil seviye tespit sınavı yapılmayacaktır. ÖSYM 
tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan alınan puanlar veya 06.04.2021 tarihinde ve 19.02.2021 
tarihinde düzenlenen Erasmus Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarından alınan puanlar başvuru sırasında 
ibraz edilmelidir. Bu sınavlardan 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir. 
 
 

9. Seçim Sonrası Süreç 

• Öğrencilerin seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul 
almaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından Koordinatörlüğümüz 
sorumlu tutulamaz. 

• Seçilen öğrenci ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.  
 
 

10.  Hibe Desteği 

• 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.  

• Faaliyetten faydalanacak öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır: 
 

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) 

Türkiye Bosna Hersek 700 

 
Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca 
destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe 
hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı 

10-99 20 € 

100-499 km arası 180 € 

500-1999 km arası 275 € 

2000-2999 km arası 360 € 

3000-3999 km arası 530 € 

4000-7999 km arası 820 € 

8000 km ve üzeri 1.500 € 
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Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının 
km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda 
çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. 
Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi 
etkilemez. 
 
 
11.  Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu 

• Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.  

• Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli 
öğrencilerle aynı süreçten geçer. 

 
 
NOT: Bu ilanda bahsi geçmeyen hususlarda Ulusal Ajans tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için El 
Kitabı” hükümleri ve eğitim-öğretimle ilgili diğer mevzuat geçerli olacaktır. 


