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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 
2021-2022 ERASMUS+ BAHAR 

 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 
İLANI 

Duyuru Başlama Tarihi : 7 EKİM 2021 
Başvuru Tarihleri 

15 EKİM 2021 – 1 KASIM 2021 
(Başvurular Saat 10:00 ile 16:30 arasında Birim Koordinatörleri tarafından kabul edilecektir.) 

Öğrenim Hareketliliği Toplam Kontenjanı: 12* 
Staj Hareketliliği Toplam Kontenjanı: 1 

 Başvuru İçin Gerekli Evraklar: 
     Başvuru Formu** 

Fotoğraf (1 Adet) 
Kabul Mektubu (Staj için) 

Öğrenci Belgesi (2 Adet İmzalı ve  Mühürlü) 

Transkript (2 Adet İmzalı ve  Mühürlü) 

Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet onaylı) 

Yabancı Dil Sınav Tarihi: 5 KASIM 2021 CUMA 
Yazılı :  10:00 
Sözlü :  13:30 

Sınav Yeri : İlahiyat AMFİ 1 ve AMFİ 2 Nolu Sınıflar 

BAŞVURULAR BİRİM KOORDİNATÖRLÜKLERİNE ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ERASMUS OFİSİNE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. 
* Kontenjanlar hibe durumuna göre arttırılıp yada azaltılabilecek olup, puan başarı sıralaması ve başvuru
sayısına göre birimler ve hareketlilik faaliyetleri arasında Erasmus Komisyonu tarafından dağıtılacaktır.
Kontenjan sayılarında hibe durumuna göre değişiklik yapmak Erasmus Komisyonunun yetkisindedir.

** BAŞVURU FORMLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. 

Fakülte ve MYO Koordinatörleri: 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  Doç. Dr. Kasım ERTAŞ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şahin NAS 

Mühendislik Fakültesi Dr. Mustafa MIZRAK 

Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Celal YÜCEL 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Doç.Dr.  Çağdaş ERTAŞ 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Meliha UZUN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Gazal CENGİZ 

Şırnak MYO Öğr. Gör. Yahya ÇELEBİ 

Silopi MYO Öğr. Gör. Kamuran YILDIZ 

Cizre MYO Öğr. Gör. Serdar YAMAN 

İdil MYO Dr. Dicle ÖZCAN ELÇİ 

** Başvuru Formu Erasmus Web Sayfamızdaki İlan Duyurumuzdan Temin Edilecektir. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak,

3. Öğrencinin   üniversite   bünyesinde  önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora programlarından herhangi birinde

kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

            ** Öğrencinin eğitim gördüğü bölümün Erasmus anlaşması yoksa Koordinatör başvuruyu kabul etmeyecektir.



4. Öğrencinin akademik not ortalamasının önlisans/lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00; yüksek lisans ve

doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 olması gerekir.

5. Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından yararlanmış olan öğrencilerin yerleştirme puanlarında

her bir faaliyet için 10 puan kesinti yapılır.

6. Seçilen öğrencinin (hibesiz olanlar dahil)herhangi bir sebeple Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçtiği

takdirde, bu durumunu 7 takvim günü içerisinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde

daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda söz konusu öğrencinin puanında 10 puan kesinti

yapılacaktır.

7. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona

erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, tekrar Erasmus

öğrenim hareketliliğine başvurmaları halinde puanlarında 10 puan kesinti yapılacaktır.

8. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere

devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

9. Başvuru öncesinde, Erasmus Öğrenim Hareketliliği programına katılmanızda akademik bir sakınca olup olmadığı

konusunda Erasmus  Fakülte Koordinatörlerinizle görüşmeniz önem arz etmektedir. Akademik gerekçelerle

bölümünüz tercihlerinizi onaylamayabilir.

10. Anlaşmalı tüm üniversitelerin detayları Şırnak Üniversitesi Erasmus web sayfası Hakkımızda-İkili Anlaşmalar

başlığı altında bulunmaktadır.

11. Başvurabileceğiniz üniversitelerde alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya

bölüm Erasmus koordinatörünüze danışarak araştırınız.

12. Öğrenciler Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri ve Koordinatörlüğün

kendilerinden istedikleri belgeleri istenilen süre içerisinde getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bu uyarı

maddesine dikkat etmeyen öğrenciler Erasmus hareketlilik faaliyeti gerçekleştiremeyeceklerdir.

13. Erasmus+ döneminde kurumlar arası anlaşmalar yeni bir biçim kazanmıştır. İmzalanan anlaşmalarda, karşılıklı

kontenjanların yanında “Dil Yeterlilikleri” de ilan edilmektedir. Adayların, üniversite seçimlerini yaparken

gitmeyi planladıkları üniversitedeki öğretim dillerinin neler olduğuna ve bunlar için talep edilen asgari

yeterlilik seviyelerine dikkat etmelidirler.

14. Üniversitelerin eğitim dili, başvuru koşulları, kalacak yer vb. bilgileri araştırmak öğrencinin sorumluluğundadır!

15. Öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir.

>> Akademik Başarı Düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

>> Dil Seviyesi : %50 (Toplam 100 puan Üzerinden)

>> Daha önce hareketlilikten yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 (Her bir faaliyet için 10 puan düşülür.)

>> Engelli Öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydı ile) : +10 puan verilir.

>> Şehit ve Gazi Çocuklarına: +15 puan verilir.

>> Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

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

>> İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne

azaltma uygulanır): -10 puan

>> 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma

kararı alınmış öğrencilere: +10 puan verilir.

>> 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



Seçim Sonuçları: 

Seçim sonuçları, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’ne başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek 

şekilde bölümlerin ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar hem Üniversitemizin ana sayfasında hem de Erasmus Web 

sayfasında yayınlanacaktır. 

ÜLKELERİN DAĞILIMINA GÖRE HİBE MİKTARLARI: 

Hayat pahalılığına 

göre ülke grupları 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık 

Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık 

Hibe Staj 

(Avro) 

1. Grup Program

 Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan, 

500 600 

2. Grup Program

 Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

300 400 

 Öğrenim hareketliliğini hibesiz öğrenci olarak gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin de yapılacak olan dil sınavına

girmesi zorunludur.

 Öğrenciye yurt dışına çıkmadan önce tahmini olarak hak ettiği toplam hibenin azami %80’i ödenir. Öğrencinin yurt

dışından dönmesi ve gerekli belgeleri teslim etmesinden sonra, katılım sertifikası ve yurtdışı giriş çıkış kayıtları esas

alınarak hak ettiği toplam hibe tekrar hesaplanır ve geriye kalan hibe miktarı öğrenciye ödenir.

 Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; 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.

 Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik/ stajyerlik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde,

öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

 Erasmus+ Hareketliliğine başvuruda bulunan tüm öğrencilerimiz Erasmus Avrupa Komisyonunca ilan Edilen Erasmus

Uygulama Hükümlerine göre Şırnak Üniversitesi Erasmus Komisyonu tarafından hazırlanan ve düzenlenen bu ilan

metninin tüm hükümlerini kabul etmiş bulunmaktadır.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2021 
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