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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

E R A S M U S+ (KA131) PROGRAMI 
2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuru Duyurusu 

 
 

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA131) Programı kapsamında, 2022-2023 Akademik Yılında yurt dışında öğrenim görmek ve staj yapmak üzere 

öğrenciler seçilecektir. 2021 Sözleşme Dönemi 01/09/2021- 31/10/2023 tarihleri arasında gerçekleşecek faaliyetleri kapsamaktadır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 

Üniversite genelinde toplam 61 (altmış bir), Staj Hareketliliği için ise Üniversite genelinde toplam 15 (on beş) öğrencinin Asil Aday olarak belirlenmesi planlanmaktadır. 

Birim Kontenjanları için Tablo 1 ve Tablo 2’yi inceleyiniz.  Aşağıda belirtilen “ADÜ-Erasmus Başvuru Koşulları”nı karşılayan ÖN LİSANS (sadece staj; sadece Çine MYO 

öğrencileri öğrenim ve/veya staja başvurabilir), LİSANS ve LİSANSÜSTÜ öğrencileri programa başvurabilirler.  Başvurular, internet üzerinden (https://obisnet.adu.edu.tr) 

yapılacak olup; 19/03/2022 tarihinde başlayıp, 07/04/2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.  

 

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ KA131 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı, YABANCI DİL ÖĞRENME PROGRAMI DEĞİLDİR. Aday öğrencinin halihazırda yurtdışında 

öğrenim ve stajını sorunsuz yapabilecek derecede yabancı dil yeterliliğine sahip olması beklenmektedir.   

 

A- Erasmus+ Genel Başvuru Koşulları  

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön lisans, lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına 

kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, 

2- a) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,  

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.50/4.00;  

c) Lisansüstü öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması 

Not: 100’lük sisteme göre hazırlanmış transkript sunulması halinde, asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından 

hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. Yüksek Lisans ve doktora ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan 

yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, 

yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış 

öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden 

https://obisnet.adu.edu.tr/
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mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar. 

3- Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden 

yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. Daha önceden programdan hibeli veya hibesiz olarak yararlanmış ve 12 ayı 

tamamlamamış öğrenciler; toplam başarı puanlarından “10 puan” düşülerek tekrar başvurabilirler (Bu toplam sürenin asgari 2 ayı Staj, asgari 2 ayı Öğrenim 

faaliyeti olabilir). Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakültesi lisans öğrencileri için bu süre 24 aydır.  

4- Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu/isteğe bağlı stajlarını gerçekleştiremez. Kayıt dondurulan 
dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir. 

 
B- Erasmus+ Başvuru Belgeleri 

1- “Aday Öğrenci Erasmus+ Online Başvuru Formu”  https://obisnet.adu.edu.tr internet adresinden online doldurulacaktır.  

2- Güncel Transkript (Öğrenci İşleri’nden alınan alttan derslerin de gösterildiği Onaylı ve Islak İmzalı) ‘Erasmus+ Online Başvuru Sistemi’ne yüklenecektir.  

Not: Birim Öğrenci İşleri ofisinden alınacak "Onaylı Transkript Belgesi"nin (ISLAK İMZALI) başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur. OBIS üzerinden 

indirilen "RESMÎ DEĞİLDİR" ibareli transkript yüklenildiği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Islak imzalı "Onaylı Transkript Belgesi" başvuru süreci 

boyunca saklanmalıdır. Güncel transkripti oluşmayan öğrenciler; başvuru ilanının A bendinin 2. maddesindeki koşula uygun mezuniyet belgesi, transkript 

veya TUS, DUS  belgelerinden birini yükleyebilirler.    

3- Daha Önce Erasmus’tan Yararlanma Belgesi (Varsa) - Erasmus+ Online Başvuru Sistemi’ne yüklenecektir. (bk. Tablo 3) 

4- Engelli Belgesi (Varsa) (OBİS’e yüklü değilse birim Öğrenci İşleri ile temasa geçiniz). (bk. Tablo 3) 

5- Staj Hareketliliği Başvuruları için ‘Staj Kabul Belgesi’ (Varsa, OBİS’e Başvuru Esnasında Yüklenecek.)  

Başvuru tarihleri içinde (04/03/2022 -07/04/2022) staj yeri kabul mektubu (karşı kurum onaylı kaşe-imza) sunan öğrencilerin toplam başarı puanı üzerine 

artırım yapılacaktır. (bk. Tablo 3) Taslak  kabul belgesi için tıklayınız.  

6- Şehit ve Gazi Çocukları için Kanıtlayıcı Belge (Varsa) (OBİS’e yüklü değilse birim Öğrenci İşleri ile temasa geçiniz). (bk. Tablo 3) 

7- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alındığına ilişkin 

belge (Varsa) (OBİS’e yüklü değilse birim Öğrenci İşleri ile temasa geçiniz). (bk. Tablo 3) 

 

 

 

 

https://obisnet.adu.edu.tr/
https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/webfolders/topics/20220207114322-SLAKSTAJKABULMEKTUBU-000034839911321127776588.doc
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C- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibelendirme Süreleri  ve Kontenjanlar 

1- Asil listede yer alarak yurt dışına gitmeye hak kazanan “Öğrenim Hareketliliği” aday öğrencileri, hareketlilikten 2022-2023 akademik yılında 

yararlanacaklardır. Öğrencilerin başvurularını yaparken, hangi dönem(ler) için başvurduklarını OBİS Başvuru sayfasında seçmeleri gerekmektedir.  Öğrenim 

Hareketliliğine katılacak tüm öğrencilere azami 5 (beş) AY HİBE VERİLECEKTİR, bu süreyi aşan hareketlilikler için ek hibe tahsis edilmeyecektir. 

2- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için öğrencinin seçilmesi halinde, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanacağı dönem itibariyle mezun olmak için 

üzerinde en az 30 ECTS (AKTS)’lik ders yükünün olması beklenmektedir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurt dışında yapmak 

üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS 

kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.  

3- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nde asgarî süre 2 tam ay ve azamî süre ise 12 tam aydır. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi (ön lisans/lisans, yüksek 

lisans ve doktora) için ayrı ayrı geçerlidir. Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. 

4- Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) 

programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. Mezun olmuş veya olacak öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.  

5- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Anlaşmalar, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK)-ADÜ Erasmus+ internet sayfasındaki 2021-2027 Dönemi İkili Anlaşmalar linki tıklanarak 

incelenmelidir. Başvuru sisteminde, adaylar –istek sıralarına göre- EN FAZLA 5 (beş) tercih yapabilirler. Öğrencilerin; ülke ve üniversite tercihi yaparken, 

birim veya bölümün ikili anlaşması olan yükseköğretim kurumları arasından tercih yapmaları gerekmektedir. Sağlıklı tercih yapabilmek adına öğrencilerin, 

başvuru dönemi sona ermeden bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri dönemin ya da dönemlerin son başvuru ve aday gösterme tarihlerini 

(nomination), ders uyumunu, derslerin eğitim dilini ve istenen dil sertifikalarını araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, söz 

konusu “Anlaşmalar” dosyasında, “Öğrenci için Not” sütununda yer alan şart ve/veya tavsiyelere (örneğin, bazı yükseköğretim kurumlarına aday 

gösterilebilmesi için, öğrencinin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan asgari 90 puan alması gerektiği gibi) uyumlu tercih yapmak, öğrenci sorumluluğundadır. 

Yapılacak yanlış tercihlerden öğrenciler sorumlu olacaktır.  

Her öğrenci, tercihini kendi birimi için ilan edilen anlaşmalardan yapmalıdır, başka birimin anlaşmalarından yapılan tercihler geçersiz sayılacaktır. Bununla 

birlikte; lisansüstü öğrenimine disiplinler arası programlarda devam eden öğrenci, tercihlerini akademik/tez danışmanının çalışmakta olduğu akademik 

birimden yapmalıdır. Şayet öğrencinin disiplinler arası çalışma yürüttüğü diğer program(lar)ın kendi kontenjanı söz konusu birim öğrencileri tarafından 

doldurulamazsa, boş kalan kontenjanın disiplinler arası çalışma yapan öğrenciye kullandırılması söz konusu olabilecektir.  

http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=323030
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6- Seçilen öğrencilere, öğrenim görmeye hak kazanacakları ülkelere göre (bk. Tablo 4) azami 5 aylık maddi destek sağlanacaktır.  Toplam başarı puanına göre; 

yedek listede yer alan öğrenciler, maddi destekten feragat ederek faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir. Hibesiz öğrenciler de diğer 

başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 

7- Öğrenci ve kurum arasında hibe sözleşmesi imzalanıncaya kadar, asil listede yer alsa dahi tüm öğrenciler “Aday” statüsündedir.  

8- Seçilecek toplam öğrenci sayısı birimlerin öğrenci kontenjanlarına ve birim içindeki “Toplam Başarı Puanı” sıralamasına göre belirlenecektir. 

9- Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, 

sınıfı büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir.  

10- Bir akademik birimde asil aday listesinde yer alan lisansüstü öğrenci sayısı, aynı birimdeki asil aday listesinde yer alan lisans öğrencisi toplam sayısının 

1/3’ünü geçemez. Fakat lisans başvuru sayısının yeterli düzeyde olmaması halinde bu madde uygulanmaz. Birim kontenjanın yeterli olmaması halinde 

öncelik lisans öğrencisine verilir.  

11- Seçildiği halde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır (bk. Tablo 7). Bu süre dâhilinde feragat 

bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam başarı puanından “10 puan” 

düşürülür. 

12-  2021 Proje Dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe ile “Öğrenim Hareketliliği” için gönderilmesi planlanan öğrenci 

sayısı 61 (altmış bir) kişidir. Öğrenim hareketliliği kapsamında ikili anlaşması olan tüm birimler ve bu birimlere tahsis edilmiş kontenjanlar aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır (bk. Tablo 1). Mevcut toplam kontenjan, birim öğrenci sayılarına göre doğru orantı yöntemi ile dağıtılmıştır. Böylelikle öğrenci sayısı fazla 

olan birime daha fazla kontenjan ayrılması amaçlanmıştır. Yabancı dil sınavı sonucunda bir birimden azami kontenjan miktarı kadar başarılı aday çıkmaması 

halinde kalan kontenjan mevcut hesaplama yöntemi ile diğer birimlere dağıtılacaktır. Yukarıda belirtilen kıstaslara göre her birimden gönderilebilecek “Asil 

Aday Öğrenci” sayısı aşağıda yer almaktadır:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Tablo 1. Öğrenim Hareketliliği Birim Kontenjanları   

Birimler Birim Öğrenci Sayıları* Toplam Kontenjan 

Aydın İktisat Fak. 1770 4 

Çine MYO 594 1 

Devlet Konservatuarı 57 1 

Diş Hekimliliği Fak. 561 1 

Eğitim Fak. 2730 6 

Fen Edebiyat Fak. 3380 8 

Hemşirelik Fak. 1133 3 

İletişim Fak. 1095 2 

Mühendislik Fak. 1885 4 

NİİBF 3445 8 

Sağlık Bilimleri Fak. 1414 3 

Söke İşletme Fak. 1866 4 

Spor Bilimleri Fak. 1247 3 

Tıp Fak. 1563 4 

Turizm Fak 1213 3 

Veteriner Fak. 737 2 

Ziraat Fak. 1700 4 

Toplam 26390 61 

*08/02/2022 itibariyle OBİS’ten alınan veridir. 

D- Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibelendirme Süreleri ve Kontenjanlar 

1- “Staj”, bir yararlanıcının; programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi 

kazanma sürecidir. Kurumlararası anlaşmaya gerek yoktur.  Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir 

işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim 

kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. 

2- Erasmus+ Staj Hareketliliği için AKTS (ECTS) kredi yükü zorunluluğu yoktur.  

3- Erasmus+ Staj Hareketliliği’nde asgarî süre 2 tam ay ve azamî süre ise 12 tam aydır. Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması 

durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi 
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için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması 

gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir. 

4- Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim 

programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

5- Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) 

programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. Mezun olacak durumdaki öğrenciler, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj 

faaliyetini gerçekleştirebilir. Başvurunun mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

6- Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:  

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )  
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. Kuruluşlar. 

 Uygun Staj Yeri Örnekleri: Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve    

geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj 

yeri örneği olarak sayılabilir: - bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler - yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları - 

gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları - ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her 

türlü oluşum/birlik - araştırma enstitüleri - vakıflar - okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden 

lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir) - kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar - kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve 

bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar - yükseköğretim kurumları 

Başvuru tarihleri arasında kabul mektubu sunulması halinde toplam başarı puanına +10 eklenecektir. Kabul mektubu olarak sadece Bölüm B Madde 5’te 

verilen taslak belge kabul edilecektir. 

7- Seçilen öğrencilere, öğrenim görmeye hak kazanacakları ülkelere göre (bk. Tablo 4) azami 4 (dört) aylık maddi destek sağlanacaktır.  Toplam başarı puanına 

göre; yedek listede yer alan öğrenciler, maddi destekten feragat ederek faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir. Hibesiz öğrenciler de diğer 

başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 

8- Öğrenci ve kurum arasında hibe sözleşmesi imzalanıncaya kadar, asil listede yer alsa dahi tüm öğrenciler “Aday” statüsündedir. 

9-  Aynı birimden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve birimin kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı 

sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir. 

10- Seçildiği halde Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde 

bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ Hareketliliği başvurusunda “10 puan” düşürülür. 
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11- 2021 Proje Dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe ile “Staj Hareketliliği” için gönderilmesi planlanan öğrenci sayısı 

15 (on beş) kişidir. Staj hareketliliği kapsamında ikili anlaşması olan tüm birimler ve bu birimlere tahsis edilmiş kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

(bk. Tablo 2). Toplam bütçe, her birime bir kontenjan ayrılmasına olanak sağlamadığı için birimler 3 (üç) kategoride birleştirilmiştir (bk. Tablo 2).  Mevcut 

toplam kontenjan, aynı kategorideki birimlerin toplam öğrenci sayılarına göre doğru orantı yöntemi ile dağıtılmıştır. Yabancı dil sınavı sonucunda bir 

birimden azami kontenjan miktarı kadar başarılı aday çıkmaması halinde kalan kontenjan mevcut hesaplama yöntemi ile diğer birimlere dağıtılacaktır. Bu 

dağıtım sonrasında ilan edilecek Asil Aday ve Yedek Aday Listesindeki tüm öğrencilere staj kabul belgesi almaları için asgari 2 (iki) ay süre verilir ve bu süre 

sonunda geriye kalan tüm kontenjan, öğrencilerin Erasmus toplam başarı puanı sıralamasına göre ve birim ayrımı olmadan  dağıtılır.                                                                                                                                                                                             

Tablo 2. Staj Hareketliliği Birim Kontenjanları 

Birimler  Birim Öğrenci Sayıları* Toplam Kontenjan 

Ön Lisans  17695 6 

Lisans  26073 8 

Lisansüstü  3808 1 

Toplam 47576 15 

   
*08/02/2022 itibariyle OBİS’ten alınan veridir. 

E- SEÇİM VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

Başvuru koşullarını sağlayan Erasmus+ Programı Değişimine Aday Öğrenciler, 15/04/2022 Cuma günü ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda düzenlenecek 

olan ‘Erasmus+ Yabancı Dil (İngilizce/Fransızca/Almanca) Yazılı Sınavı’na gireceklerdir. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri sadece “Fransızca 

Yazılı Dil Sınavı”na, Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri ise sadece “Almanca Yazılı Dil Sınavı”na gireceklerdir.  

2021 Sözleşme Dönemi ‘ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Taban Puanı’ ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz. 

- Öğrenim Hareketliliği için ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Taban Puanı: 70/100  

- Staj Hareketliliği için ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Taban Puanı: 60/100  

Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı’ndan yukarıda belirtilen ‘Taban Puanları’ geçen öğrenciler; Erasmus+ Değişime Aday Öğrencisi olarak seçilmiş 

olacaklardır. Erasmus+ Yazılı Yabancı Dil Sınavı için öğrencilerden ücret alınmaz. Ancak sınava başvurup mücbir sebep olmaksızın katılmayan 

öğrencilerden, herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, Erasmus Puanlarından “5 puan” düşürülür. 
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Tablo 3. Değerlendirme: 
 

Ölçütler Ağırlıklı Puan  

Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Şehit ve gazi çocukları * +15 puan 

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan  

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu  Kapsamında haklarında 
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere** 

+10 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma  +10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir *** +10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) - Aynı öğrenim kademesi içerisinde (öğrenim-staj ayrımı 
olmadan) tekrar başvurması halinde uygulanır. 

-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 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a 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.   
*** Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır:  
dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve 
ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, 

talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. 
 
- Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda; “10 puan” azaltmanın hangi faaliyette 

uygulanacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır.  

- Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 
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F- HİBE  MİKTARLARI 
 

2021 Proje Dönemi için belirlenen ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

1- Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği  
Tablo 4. Hibe Miktarları 

Hayat pahalılığına göre ülke 
türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Öğrenci 

Öğrenim Hibesi (€) 
Aylık Öğrenci 
Staj Hibesi (€) 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri 
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta,  
Norveç, Portekiz, Yunanistan 

600 750 

3. Grup Program Ülkeleri 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya , Letonya, 
Litvanya, Macaristan,  Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 600 

 

2- Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)  
Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası 

Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır:  

             Tablo 5. Ortak Ülkeler Hibe Miktarları 

Misafir Olunacak Ülke  Aylık Hibe Öğrenim 
(Avro)  

Aylık Hibe Staj (Avro)  

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 700  700  
5. ve 14. Bölge Ülkeleri 600  750  

 

Önemli Not: Bu hareketliliğin bütçe imkanları dahilinde sadece staj hareketliliği için yürürlüğe konması planlanmaktadır. 
 

3- 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.  
- 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı 

olanlar)  

- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  

- Kendilerine yetim aylığı bağlananlar  

- Şehit/Gazi çocukları  

- Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına 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.)  
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Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım 
kapsamında kabul edilmez.  
Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir: 

       Tablo 6. İlave Hibe Desteği Miktarları 

Hareketlilik türü  İlave Hibe Desteği Miktarı  
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği  Aylık 250 €  

      

G- YEŞİL SEYAHAT DESTEĞİ  
 

1- Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği: 
 
Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi 
verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil 
seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır. Bu destekten sadece otobüs veya tren biletini ibraz eden öğrenciler faydalanabilir. Bilet tarihleri sözleşme başlangıç ve 
bitiş tarihleriyle uyumlu olmalıdır. 

 
H. HİBELERDE KESİNTİ YAPILMASI 
  

Aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapılacaktır: 
 

1- Başarısızlık Durumunda: Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrencinin yurtdışında aldığı dönemlik toplam kredinin en az yarısından başarılı  olması 
gerekmektedir. Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 20 oranında kesinti yapılır. Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılıp dönüş belgelerini teslim etmeyen veya 
mücbir sebep olmaksızın asgari süreyi tamamlamayan öğrencilerden verilen hibenin tamamı geri alınır.  

2- Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.  
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I- 2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ 
                        Tablo 7. Başvuru Takvimi 

PROGRAM TARİH – SAAT YERİ 

Öğrenci Başvuru İlanı 04/03/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler    

 Erasmus+ KA 131 Programı Tanıtım Toplantısı 14/03/2022-14:00 AKM-Meandros Salonu 

Öğrenci Başvuru Kabulü 
19/03/2022-10:00 
07/04/2022-23:59 

Online Başvuru https://obisnet.adu.edu.tr 

Uygunluk Kontrolünden Geçen Başvuruların İlanı 12/04/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler    

Uygunluk Kontrolünden Geçen Başvuruların İlanına İtiraz için Son 
Tarih 

13/04/2022-23:59 
uik@adu.edu.tr 

Yabancı Dil Yazılı Sınavı’na Girmeye Hak Kazanan Öğrenci Listesinin 
İlanı 

14/04/2022 
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler    

Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı 15/04/2022 
Saati ve yeri daha sonra UİK web sayfasından 
duyurulacaktır. 

Erasmus+ Yabancı  Dil Yazılı Sınav Sonuç Duyurusu 20/04/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Yabancı  Dil Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz için Son Tarih 22/04/2022 ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puanı ve 
Sıralama İlanı 

26/04/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Toplam Başarı Puanı ve Sıralama İlanına 
İtiraz için Son Tarih 

28/04/2022-23:59 uik@adu.edu.tr 

Hem Öğrenim Hem Staj Hareketliliği’ne Başvuran Adaylar için UİK’ye 
-10 Puan Tercih Dilekçesi İletmeleri için Son Tarih 

28/04/2022-23:59 uik@adu.edu.tr  

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Toplam Başarı Puanı ve Sıralama Nihai 
Liste İlanı 

29/04/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Hareketlilikten Hibesiz Yararlanmak İsteyen Adayların UİK’ye Dilekçe 
İletmeleri için Son Tarih  

09/05/2022-23:59 uik@adu.edu.tr 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Asil, Yedek ve Hibesiz Liste 
Adaylarının İlanı 

11/05/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Asil, Yedek ve Hibesiz Liste 
Adaylarının İlanına  İtiraz için Son Tarih 

12/05/2022-23:59 uik@adu.edu.tr 

Asil ve Hibesiz Adayların Başvuru Tercih Değişikliklerini Bildirmeleri 
için Son Tarih 

12/05/2022-23:59 uik@adu.edu.tr 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil Listedeki Değişime Aday 
Öğrencilerin Gidecekleri Ülke ve Üniversite  Yerleştirme İlanı 

18/05/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Programdan Vazgeçen Öğrencilerin Feragat Dilekçesi İletmeleri için 
Son Tarih 

22/05/2022-23:59 uik@adu.edu.tr 

Vazgeçenlerden Boşalan Kontenjanlara Sıra Gelen Yedeklerin İlanı 23/05/2022 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
https://obisnet.adu.edu.tr/
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
mailto:uik@adu.edu.tr
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
mailto:uik@adu.edu.tr
mailto:uik@adu.edu.tr
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
mailto:uik@adu.edu.tr
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
mailto:uik@adu.edu.tr
mailto:uik@adu.edu.tr
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
mailto:uik@adu.edu.tr
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
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Deneme E-postası Gönderimi 24/05/2022-13:00 

Bu tarihte ve bu saatte,  Öğrenim Hareketliliği 
asil ve hibesiz aday öğrencilerin 
erasmusogrenim@adu.edu.tr  adresinden, Staj 
Hareketliliği asil, yedek ve hibesiz aday 
öğrencilerine de erasmusstaj@adu.edu.tr 
adreslerinden öğrencilerin 
öğrencino@stu.adu.edu.tr uzantılı kurumsal e-
postalarına deneme e-postası gönderilecektir. 
Bu tür bir e-posta almayan adayların, aynı 
tarihte ilgili adrese durumu bildirmeleri 
(deneme e-postası almadıklarını belirtmeleri) 
gerekmektedir.   

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Asil Listedeki Değişime Aday 
Öğrencilerin I. Oryantasyon Toplantısı  

25/05/2022 

 

Yeri ve saati, Koordinatörlüğümüz web 
sayfasında ve yukarıda belirtilen deneme e-
postasında duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:     

mailto:erasmusogrenim@adu.edu.tr
mailto:%20erasmusstaj@adu.edu.tr
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1. Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler,  ‘Erasmus+ Programları’na başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde ‘Erasmus+ 

Hareketliliği’ne katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak, bu öğrenciler Erasmus’a katıldıkları takdirde YTB bursunun kesileceğini bilerek Erasmus’a katılmayı 

kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır. 

2. Programlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için UİK - ADÜ Erasmus+ internet sayfasında yer alan 2021-2022 Erasmus+ KA131 Uygulama El Kitabı’nı okuyunuz. 

3.  Başvuru yapacak öğrencilerin alttan ders veya derslerinin olması başvuruya engel değildir. 

4. Birim Öğrenci İşleri’nden onaylı olarak alınıp sisteme yüklenecek transkriptlerdeki not ortalamasının sistemde gözüken not ortalaması ile aynı olmasına dikkat 

edilmelidir. 

Başvuru Belgeleri Hakkında Önemli Not:  

Öğrenci ile yapılacak tüm bilgilendirme ve yazışmalar, öğrencinin öğrencino@stu.adu.edu.tr  e-posta adresleri üzerinden yapılacak olup öğrenci ile başka yollardan 
(telefon, mesaj) iletişime geçilmeyecektir. Ayrıca ilan ve bilgilendirmeler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ait Erasmus+ Program Koordinatörlüğü internet 
sayfasından duyurulacaktır. Adaylara gönderilen e-postalar tebligat niteliği taşımaktadır. 

İletişim: 
Program Sorumluları: 

 

Öğr. Gör. Zeynep ÇETİN 

Öğr. Gör. Emre  DİNÇER 

uik@adu.edu.tr  

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Erasmus+ Program Koordinatörlüğü 

Rektörlük Zemin K. Merkez Kampus 

Efeler/AYDIN 

  

0256 220 26 70 

0256 220 26 78 

 

https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33373534
mailto:uik@adu.edu.tr

