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T. C. 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SERBEST DOLAŞIM (FREE MOVER) YÖNERGESİ 

(23.03.2022 Tarih ve 2022/04-05 Sayılı Senato Kararı)  

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Erasmus veya Mevlana gibi katılımcılara hibe desteği 

sağlanan öğrenim hareketliliği programları dışında, öğrencilerin tamamıyla kendi 

mali/maddi kaynakları ile eğitim aldıkları serbest dolaşım modelinin İstanbul Gelişim 

Üniversitesinde uygulanmasına ilişkin kuralların belirlenmesidir.  

Kapsam  

MADDE 2 – Bu yönerge hükümleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve 

lisansüstü öğrenci olup serbest dolaşım modelinde yurt dışı üniversitelerinden eğitim alacak 

öğrenciler ile yurtdışındaki bir üniversitede öğrenci olup serbest dolaşım modelinde İstanbul 

Gelişim Üniversitesinde eğitim almak isteyenlerin uymakla yükümlü oldukları esasları 

kapsar.   

Dayanak  

MADDE 3 – Bu yönerge, 18.02. 2009 Tarih ve 27145 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim 

Programına İlişkin Yönetmelik” ile 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. madde 

hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 –Bu yönergede adı geçen;  

(1) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,  

(2) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,  

(3) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,  

(4) Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunu,   

(5) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü: Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğünü, ifade 

eder.  

  

İKİNCİ BÖLÜM  

Giden Öğrenci Başvuru Koşulları, Kabul Koşulları ve Derslerin İntibakı  

Başvuru Koşulları  

MADDE 5 –Serbest dolaşım modeli dâhilinde yurt dışındaki bir üniversitede öğrenim görmek 

isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranmaktadır:  

(1) Üniversitemizde en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır. Hazırlık sınıfı 

öğrencileri başvuru yapamaz.  

(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.  

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen YDS, YÖKDİL Dil sınavından yüz 

üzerinden en az 60 veya üniversitemiz tarafından kabul edilen ve uluslararası 

geçerliği bulunan bir dil sınavından en az B1 seviyesinde yeterlilik sertifikasına 

sahip olması gerekmektedir. Fakat Serbest Dolaşım için başvuru yapan 

öğrencilerden istenen dil puanı, başvuru yaptığı üniversitenin istediği dil puanına 

veya puan türüne göre değişiklik gösterebilir.  
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(4) Serbest Dolaşım (free mover) programına başvuracak öğrencilerimiz, 

üniversitemiz tarafından yapılan Erasmus+ sınavına da katılabilirler.  

(5) Disiplin cezası almamış olması veya hakkında bir disiplin soruşturmasının 

yürütülüyor olmaması gerekir.  

(6) Normal öğrenim süresini tamamlamış öğrenciler başvuru yapamaz.  

  

Kabul Koşulları  

MADDE 6–Bölüm/Program başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunun onayını alan öğrenci 

serbest dolaşımdan faydalanmak için aşağıdaki adımları takip etmelidir:  

(1) Öğrencinin başvuru yapacağı üniversite Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir 

üniversite olmalıdır. 

(2) Öğrenci, yurtdışındaki bir üniversiteye başvuru yapmadan önce, bu üniversiteden 

müfredatına uygun olarak almak istediği dersleri akademik danışmanı veya bölüm 

başkanı/program başkanı ile belirler ve bu dersleri bir öğrenim formuna listeler. 

(3) Öğrenci, öğrenim görmek istediği üniversiteye,  almak istediği dersleri içeren bir 

öğrenim formu( free mover form) ile başvuru yapar. Başvuru formuna, aktif öğrenci 

belgesini ve transkriptini ekler. İlgili üniversite, konaklama formu, özgeçmiş, niyet 

mektubu, vb. belgelerde isteyebilir. 

(4) Öğrenci Serbest Dolaşım sisteminden en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. 

(5) Yurtdışındaki üniversiteden alınan kabul mektubu ile birlikte öğrenci bölüm/program 

başkanlığına bir dilekçe ile başvuru yapar. 

(6) Öğrenci, bölüm/program başkanlığına bir dilekçe ile başvuru yapar ve dilekçesine, 

danışmanı ile karar verdiği, almak istediği derslerin listesini gösteren öğrenim formunu 

ekler. 

(7) Öğrenci, müfredatında yer alan, zorunlu ve seçmeli derslerden, “İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” koşullarına 

uygun olarak, en fazla 45 AKTS veya 45 AKTS’ ye karşılık gelen sayıda ders alabilir. 

(8) Öğrenim formuna, yurtdışından alınacak dersler ve öğrencinin kendi programındaki 

eşdeğer dersler yerel kredileri ve varsa AKTS kredileri birlikte listelenir. 

(9) Bölüm/Program başkanının uygun görmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun olumlu 

kararını alınarak izin verilmesi için Üniversite Rektörlüğüne yazılır. 

(10) Üniversite Senatosu tarafından uygun bulunan başvurular Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirilir. 

(11) Öğrenci yurtdışındaki üniversiteden alacağı dersler listesinde çeşitli nedenlerle 

bir değişiklik yapılması gerekmesi durumunda bölüm/program başkanlığının onayı 

alınarak bu değişiklik yapılabilir. 

(12) Öğrenci aynı yarıyıl içinde iki farklı üniversiteden ders alamaz. 

(13) Öğrencinin yurtdışında kaldığı süre normal öğrenim süresinden sayılır ve 

İstanbul Gelişim Üniversitesine yarıyıl öğrenim ücretlerini ödemeye devam eder. 

(14) Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü süre içinde tüm mali sorumluluk 

öğrenciye aittir. 

(15) ÇAP yapan lisans veya önlisans öğrencileri serbest dolaşım hakkını anadal 

lisans/önlisans programı için kullanabilir. 

(16) Yurtdışında öğrenim görme başvurusu Üniversite Senatosunca kabul edilen ve 

ÇAP yapan lisans/önlisans öğrencileri, ÇAP lisans/önlisans öğrencileri ÇAP 

programında izinli sayılması için bölüm/program başkanlığına dilekçe ile başvuru 

yaparak izin alır. ÇAP programı için en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. 

Derslerin İntibakı  

MADDE 7 – Öğrencinin serbest dolaşım ile yurtdışındaki üniversiteden aldığı dersler ile ilgili 

onaylı transkript bir sonraki yarıyıl başına kadar ilgili bölüm/program başkanlığına bildirilir. 
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Bölüm/Program başkanı öğrencinin başarılı olduğu ve muafiyet verilen dersleri ilgili dekanlık 

veya yüksekokul müdürlüğüne gönderir. Yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen dersler 

Üniversite Rektörlüğüne bildirilir.    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Gelen Öğrenci Başvuru Koşulları, Kabul Koşulları ve Transkript   

Başvuru Koşulları  

MADDE 8–İstanbul Gelişim Üniversitesinde serbest dolaşım yoluyla öğrenim görmek isteyen 

bir öğrenci için aşağıdaki koşullar aranır.  

(1) Mali yeterlilik,  

(2) Eğitim alacağı bölüm/program için dil yeterlilik belgesi,  

(3) Sağlık sigortası,  

(4) Öğrenim gördüğü üniversiteden alacağı aktif öğrenci olduğunu gösteren belge.  

Kabul Koşulları  

MADDE 9 –Serbest dolaşım ile gelen misafir öğrenci Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web 

sayfasında yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurarak gerekli belgeleri sisteme 

yükler. Sisteme yüklenmesi gereken belgeler ve diğer koşullar aşağıda listelenmiştir:  

(1) Başvuru Formu,  

(2) Transkript,  

(3) Alacağı dersleri gösteren öğrenim formu,  

(4) Pasaport fotokopisi.  

(5) Misafir öğrenciler, bütün bölümlerden ders seçebilirler.  

(6) Dış ilişkiler koordinatörlüğü başvuruyu değerlendirilmek üzere ilgili 

bölüm/program başkanlığına yönlendirir.  

(7) Bölüm/Program başkanlığı tarafından kabul edilen başvuru, yönetim kurulu 

kararı alınarak Senato kararı alınması için Rektörlüğe bildirilir.  

(8) Başvuru Senato tarafından kabul edilen öğrenciler Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.  

(9) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, kabul yazısını ve eğitim ücret bilgisini öğrenciye 

bildirir.   

(10) Eğitim ücretini ödeyen öğrencinin ders kayıtları öğrenci işleri Daire Başkanlığı 

tarafından derslere kayıt işlemi gerçekleştirilir.   

Transkript  

MADDE 10 – Öğrencinin ders aldığı yarıyıl sonunda serbest dolaşım yoluyla almış olduğu 

ders ve derslerin kredilerini gösteren transkriptin onaylı bir kopyası öğrenciye teslim edilir 

ve öğrencinin bağlı olduğu üniversiteye resmi olarak bildirilir.  

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Diğer Hususlar  

  

Diğer Hususlar  

MADDE 11–Serbest Dolaşım ile ilgili diğer hususlar şunlardır.  

(1)Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından her yarıyıl için bir serbest dolaşım süreç 

takvimi hazırlanır.  

(2)Serbest Dolaşım kapsamında gelen öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim 

ücretleri Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet 

sayfasında duyurulur.  
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(3)Serbest Dolaşım kapsamında hareketlilik gerçekleştiren öğrencilerin pasaport ve 

vize işlemlerine ilişkin sorumluluk kendilerine aittir.   

(4)Serbest Dolaşım kapsamında gelen misafir öğrencilerin konaklama ve seyahat 

giderleri kendileri tarafından karşılanır.  

(5)Serbest Dolaşım kapsamında gelen misafir öğrenciler, üniversiteye kabul edilmeleri 

akabinde öğrenim ücretlerini belirtilen tarih aralığında belirtilen banka hesaplarına 

yatırmakla yükümlüdürler.  

(6)Seyahat Sağlık Sigortasının yaptırılması, Serbest Dolaşım kapsamında gelen 

misafir öğrencilerin sorumluluğundadır.  

(7)Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez ancak eğitimleri sona erdiğinde 

üniversitelerine not dökümleri ve eğitim periyodunu gösteren onay mektubu 

gönderilir.  

  

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 12 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.  

  

Yürürlük  

MADDE 13 – Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 14 – Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.   


