
   
 

   
 

 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

E R A S M U S+ (KA103) PROGRAMI 

2020 Sözleşme Dönemi Aday Öğrencileri için 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 

ASİL LİSTE Ek Yerleştirme Başvuru Duyurusu 

 

   

Bu ilan, Mart 2020’de yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ (KA103) Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçimlerinde “ASİL LİSTE”de yer alan; 

pandemi nedeniyle vazgeçmek zorunda kalmış/gitmeye hak kazandığı yükseköğretim kurumu tarafından hareketliliği reddedilmiş öğrencilere yöneliktir.  

2021 Sözleşme dönemi için yeni başvuru ilanı değildir.  

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ (KA103) Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçimlerinde “ASİL LİSTE”de yer alan; pandemi nedeniyle vazgeçmek 

zorunda kalmış/gitmeye hak kazandığı yükseköğretim kurumu tarafından hareketliliği reddedilmiş öğrencilerin dikkatine:  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Erasmus+ KA103 Seçim Komisyonu, 18/03/2021 Perşembe günü toplanarak  

1. 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında halihazırda (2020-2021 akademik yılı bahar döneminde) yurt 

dışında bulunan öğrencilerden talep edenlere, aynı proje döneminden 2021-2022 Akademik yılı güz dönemine uzatma hakkı verilmesine, 



   
 

   
 

 

2. 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında asil listede yer almasına rağmen pandemi koşullarından ötürü 

ev sahibi kurumdan ret alan/vazgeçen adaylara, “feragat tarihlerine bakılmaksızın” aynı proje döneminden 2021-2022 akademik yılı güz dönemi için 

tekrar hak verilmesine 

karar vermiştir.  

2020 sözleşme dönemi, 24 ay sürelidir.  

Madde 2 gereğince, asil listede yer almasına rağmen pandemi koşullarından ötürü ev sahibi kurumdan ret alan/vazgeçen ve 2021-2022 güz dönemi için 

tekrar hareketlilik hakkı verilecek durumdaki adayların listesi için lütfen TIKLAYINIZ.  

1) Listede adı olan adayların, takip etmesi gereken adımlar aşağıdadır:  

a) Aşağıdaki bağlantıdaki “Google Form”u doldurarak yeni tercih listenizi oluşturunuz. 

Bağlantı için TIKLAYINIZ. 

Not: Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Şu 

anda yurt dışında bulunan öğrencilerin kullandığı kontenjanlardan sonra kalan kontenjanların güncel listesini görmek için TIKLAYINIZ. Lütfen tercihlerinizi bu 

listeye göre yapınız. 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, 2021-2022 akademik yılı için başvuru kabul edip etmediklerini 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. 

https://idari.adu.edu.tr/uik/default.asp?idx=31323430
https://forms.gle/saqAYR1V3CBdiQUB6
https://idari.adu.edu.tr/uik/default.asp?idx=31323431


   
 

   
 

Sıralama, Mart 2020’de ilan edilen Toplam Başarı Puanı Listesi’ne göre  yapılmış olup, yerleştirme de bu sıraya göre önceliklendirilecektir.  

Bağlantıdaki formu doldurduktan sonra, BURADAKİ dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurarak çıktısını alınız, imzalayınız ve taratıp 

erasmusogrenim@adu.edu.tr adresine e-posta ile gönderiniz.  

2) Aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz: 

a) Hareketlilikten  yararlanmak için öğrencinin Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanacağı dönem itibariyle mezun olmak için üzerinde 

en az 30 ECTS (AKTS)’lik ders yükünün olması beklenmektedir. 2021-2022 güz dönemi başı itibariyle mezun durumda olacak öğrenciler 

hareketlilikten YARARLANAMAZ. Her adayın kredi yükümlülüğü, 2020-2021 akademik yılı sonunda OBİS üzerinden kontrol edilecektir. 

Oluşabilecek bir mağduriyeti önlemek adına, bu hususun önemle dikkate alınması gerekmektedir.  

b) Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nde asgarî süre 3 tam aydır. 

c) Mezun olmuş veya olacak öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 

2020 SÖZLEŞME DÖNEMİ “2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ” ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ UYGULAMA TAKVİMİ 

PROGRAM TARİH – SAAT YERİ 

Google Form Doldurma ve Dilekçe Gönderme  

31/03/2021 

19/04/2021-23:59  

1. Google Form: BAĞLANTI 

2. Dilekçe: BAĞLANTI 

Ek Yerleştirme İlanı 22/04/2021 https://idari.adu.edu.tr/uik/ 

Ek Yerleştirme İlanına İtiraz için Son Tarih 26/04/2021-23:59 erasmusogrenim@adu.edu.tr 

İtirazların Değerlendirilmesi ve Nihai Ek Yerleştirme Listesinin İlanı 28/04/2021 https://idari.adu.edu.tr/uik/ 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği I. Oryantasyon Toplantısı 
E-posta ile 

bildirilecektir. Google Meets 

https://idari.adu.edu.tr/uik/default.asp?idx=31323432
mailto:erasmusogrenim@adu.edu.tr
https://forms.gle/saqAYR1V3CBdiQUB6
https://idari.adu.edu.tr/uik/default.asp?idx=31323432
https://idari.adu.edu.tr/uik/
mailto:Erasmusogrenim@adu.edu.tr
https://idari.adu.edu.tr/uik/


   
 

   
 

 

2020 Sözleşme dönemi için belirlenen ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Hayat pahalılığına göre ülke 

türleri 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Öğrenci 

Öğrenim Hibesi (€) 

Aylık Öğrenci 

Staj Hibesi (€) 

1. ve 2. 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 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 

Türkiye 

300 400 

 

Hatırlatmalar:    

1) Öğrenim Hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere, yukarıdaki tabloda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak 

öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara 

yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce 

Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında 

muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.  

2) 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. 



   
 

   
 

3) Programlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için UİK - ADÜ Erasmus+ internet sayfasında yer alan 2020-2021 Erasmus+ KA103 Uygulama El Kitabı’nı 

okuyunuz. 

 

Koordinatörlük ile Yazışmalar Hakkında Önemli Not:  

Öğrenci ile yapılacak tüm bilgilendirme ve yazışmalar, başvuru formunda aday öğrenci tarafından beyan edilen e-posta adresleri üzerinden yapılacak ve 

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 

erasmusogrenim@adu.edu.tr 

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Erasmus+ Program Koordinatörlüğü 

Rektörlük Zemin K. Merkez Kampus 

Aydın 

02562182000-  dahili1: 2670 

  dahili2: 2673 

 

https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33363936
mailto:uik@adu.edu.tr

