
BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Başvuru Şartları: 

➢ İzmir Demokrasi Üniversitesi örgün eğitim kademesinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri 

(lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir) her sınıfta ve son sınıf öğrencileri 

mezun olduktan sonra da 12 ay içinde yapabilirler. Ancak başvurunun mezuniyet öncesi 

yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. 12 aylık süre 

öğrencinin mezuniyet tarihi itibariyle başlar. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk 

yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır. 

➢ Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak 

staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir 

sektör olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya 

desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti 

olarak kabul edilmez. 

➢ Staj hareketliliğinde öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu veya 

staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. 

Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul 

edeceğinden emin olunmalıdır. 

➢ Lisans öğrencileri için ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 ya da 70/100 olması. 

➢ Lisansüstü öğrencileri için ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması. 

➢ Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus 

programından faydalanmasına engel değildir. 

➢ İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de 

diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus 

öğrencileriyle aynı süreç uygulanır. 

➢ Başvuran öğrenci aynı öğrenim kademesinde daha önce öğrenci hareketliliği 

faaliyetinden (öğrenim/staj hareketliliği) yararlanmışsa, bu faaliyetlerin süresinin 

toplamı yeni faaliyetle beraber 12 ayı geçmemelidir. 

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not 

ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan 

(seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin 



kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 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. 

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, 

EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, 

ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci 

hareketliliğinden yararlanamazlar. Lisansüstü eğitimine başlayıp henüz not ortalaması 

oluşmamış öğrenciler için lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınacak olup 

değerlendirme 2,5/4,00 not ortalaması üzerinden yapılacaktır. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Staj Hareketliliğine başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru belgesi bölüm koordinatörüne 

imzalattıktan sonra ilgili belgelerle birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen 

teslim edecektir.  

 

BAŞVURUDA TELSİM EDİLECEK BELGELER 

➢ Başvuru Formu (bkz. Belgeler ve Formlar) 

➢ Staj yapılacak kurumdan alınan Kabul Mektubu/hareketliliğe kabul edileceğine dair e-mail 

çıktısı  

➢ Güncel Tarihli Transkript (İmzalı, onaylı)  

➢ İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS veya YÖKDİL (son 5 yıl içerisinde 

alınmış) Sınav Sonuç Belgesi (varsa)  

➢ Gidilecek Ülkenin Dili İngilizce Değilse Gidilecek Ülkenin Diline İlişkin Sınav Sonuç Belgesi 

(varsa) 

➢ Engellilik Durumu Varsa Belge [Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu 

(3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi].  



➢ Şehit veya Gazi çocuğu olması durumunda duruma ilişkin belge (12/4/1991 tarih ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt 

içinde ve yurt dışında 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 önceliklendirilirler). 

➢ Koruma, bakım veya barınma kararı olanlar için, öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı 

olduğuna dair yazı. 

 

YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ 

Yabancı dil düzeyinin tespiti yazılı sınav ile yapılır. 

Yazılı Sınav 

Başvuruları ön değerlendirme sonucunda uygun görülen öğrencilerin yabancı dil yeterlik 

düzeylerinin belirlenmesi için Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından ilan edilen gün ve saatte yapılacaktır. İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer 

kabul edilen YDS ve YÖKDİL (sınavlarının birinden muafiyeti olmadığı sürece, staj 

hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Başvuruda eşdeğer 

yabancı dil belgesi sunan öğrencilerin isimleri yabancı dil yazılı sınav listesine eklenmeyecektir. 

Yazılı sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

web sayfalarında ilan edilecektir. 

Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not 

alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 

veya daha yüksek not alınması gerekir. 

İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri: 

YDS ve YÖKDİL: 5 yıl 



İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlik Çizelgesi: 

Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesi Düzeyleri 

YDS Puanı YÖKDİL PUANI İDÜ Yeterlilik Sınavı 

A1 20 25 25 

A1+ 30 35 30 

A2 45 50 45 

A2+ 50 55 50 

B1 60 65 60 

B2 80 85 75 

C1 90 95 90 

C2 100 100 100 

 

 

Gidilecek Kurumların Belirlenmesi 

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri 

mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Staj 

faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim 

kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlararası anlaşma yapılması zorunlu değildir. 

Hareketlilikten faydalanmayı planlayan öğrenciler, staj yapılacak kurumu bulmakla 

yükümlüdür; bu konuda bölüm koordinatörlerinden danışmanlık talebinde bulunabilirler. 

 

 

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ  

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (100 üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (100 üzerinden) 

Şehit ve gazi çocukları  +15 puan 

Engelli öğrenciler (belgelendirmek kaydıyla +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu haklarında 
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 
öğrencilere 

+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 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 
girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar 
başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türünde 
azaltma uygulanır) 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: 
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilik ile 
ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere 
mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a 
tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

* Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde 

gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için 

uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde 

tekrar başvurması halinde uygulanır. 

* Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine 

aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı 

öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını 

tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin 

hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce 

faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-

20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. 

* Kabul edilmiş mücbir sebep nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilememiş olması veya belirlenen 

feragat süresi içinde vazgeçilmesi durumunda puan eksiltmesi uygulanmaz.  

*Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Fakülte/Bölüm/Anabilim 

Dalı/Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafından 

yürütülecektir.  

* Erasmus+ staj hareketliliğine başvuran öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak 

başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme 

ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten düşüğe doğru 

sıralanmasıyla gerçekleştirilir.  



* Seçim her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama 

sonucuna göre yapılır. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan 

kontenjanlara göre ilgili fakülte/bölüm/anabilim dalı içerisinde yapılır. 

 

SEÇİM SONUÇLARI 

Seçim sonuçları, Erasmus+ Staj Hareketliliği programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları 

puanları içerecek şekilde www.idu.edu.tr sayfasından ve ayrıca Fakülte/Bölüm/Yüksekokul 

ilan panolarında ilan edilecektir.  

 

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ 

Seçim sonuçlarına itiraz eden öğrenciler, itiraz nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen 

tarihlerde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunabileceklerdir. İtirazlar 

Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek eposta yoluyla öğrenciye 

bildirilecektir. 

 

FERAGAT 

Seçim hakkından feragat eden öğrenciler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne feragat 

nedenini belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunabileceklerdir. Feragat 

süresi dışında feragat için başvuran öğrencilerin olması durumunda aynı işlem yapılacak ancak 

öğrencilerin aynı kademede sonraki dönemlerde başvuru yapması halinde değerlendirmede 

(kabul edilen mücbir sebepler haricinde) son başarı notundan “10 puan” düşürülecektir. 

Ayrıca mazeretsiz bir şekilde ve mücbir durumlar dışında, belirtilen tarihe kadar, asil olarak 

seçilen öğrencilerimiz, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne herhangi bir belge getirmezler 

ise resmen haklarından feragat etmiş sayılırlar.  

İlan edilen sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada 

olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat edenlerin 

yerine Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan 

başlamak üzere ulaşarak asile çekilebileceğini bildirecektir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci 

http://www.idu.edu.tr/
http://www.idu.edu.tr/


yerine hareketlilikten yararlanacak ise, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 

yazılacak resmi yazı ile birlikte Bölüm/ Fakülte/Enstitü/Yüksekokula bildirilecektir. Puan 

sıralamasına göre altta yer alan yedek öğrencinin bildirilmesi halinde, kendinden önceki 

öğrencilerden feragat dilekçesi alınacaktır. 

Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan 

öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması 

halinde değerlendirilmeye alınacaktır. 

 


