
2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ (ÖĞRENİM & STAJ) HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ 

1.ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası 

anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, 

öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. 

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre 

(1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek 

lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. 

Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. 

Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı öğrenciler 

olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında 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. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız 

olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir. 

 

2.STAJ HAREKETLİLİĞİ  

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki 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. 

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir 

süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki 

öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası 

gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, 

lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda 

bulunamaz. 

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. 

Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 

12 ayı geçmemelidir. 

 

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 (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, 

ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci 

tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış 

olmalı) 

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

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-

bodies_en ) 

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

 

Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu 

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını 

gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp 

yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde 

öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir. 

 

3. DOKTORA HAREKETLİLİĞİ 

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği 

yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’ (“Post-doc”lar mezuniyetlerinden 

itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.)) yurtdışında kısa 

dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel 

hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. 

 

4. KARMA HAREKETLİLİK 

Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma 

hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrimiçi değişim 

(Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. 

Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik 

alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak 

tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya 

gelip çalışabilirler. 

Öğrenciler, bir karma yoğun programa (blended intensive programme) katılmak suretiyle de karma 

hareketlilik gerçekleştirebilir. Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri 

ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı 

(müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar. 



Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel 

öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem 

fiziksel hareketliliğe katılabilirler. 

 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDE SÜRELER 

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler 

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.  

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

Karma hareketlilikte, karma hareketliliğin tamamlayıcı parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen 

de olmalıdır. Farklı fiziksel hareketlilik sürelerinden oluşan iki farklı karma hareketlilik senaryosu 

mevcuttur: 

1. Yurtdışında uzun süre kalınan karma hareketlilik – yurtdışında asgari 2 ay gerçekleştirilen 

fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı 

karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler için)  

2. Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik – yurtdışında asgari 5 gün ve azami 30 gün 

gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile 

tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler veya fiziksel 

hareketliliğin asgari 1-60 gün aralığında olduğu personel hareketliliği için). 

Kısa dönem öğrenci hareketliliği öncelikli olarak uzun dönem fiziksel hareketliliğe katılamayacak 

öğrencilere yöneliktir. Kara Yoğun Program Kapsamında veya alternatif kısa bir program içerisinde yer 

alabilir. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3 ECTS kredisi verilmelidir. 

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem 

doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği 

tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik 

olarak gerçekleştirilebilir. 

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr 

tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. 

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 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. 

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari 

sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir.  

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet 

geçersiz sayılır ve hibe ödenmez. 



Gönderen ve misafir eden yükseköğretim kurumlarının uygun görmesi halinde; proje bitiş tarihinden 

önce bitmek kaydıyla öğrenim hareketliliğinde bahar dönemini müteakip güz döneminde de 

hareketlilik yapılabilir. Bahar ve güz dönemleri arasındaki boşluklara hibe ödenmez. 

 

Toplam Faaliyet Süresi Sınırı 

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus 

Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği 

süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı 

geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği 

faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. 

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde 

(örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde 

tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. 

Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya 

kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. 

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin, mesleki deneyim elde edilecek staj faaliyeti içerecek şekilde 

(eşzamanlı veya takiben) gerçekleştirilmesi mümkündür. Stajı da içeren bu faaliyet asgari 2 ay sürmeli 

ve öğrenim hareketliliği üzerinden hibelendirilmelidir. 

İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe 

içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 

24 aydır. 

 

HAREKETLİLİĞE KATILACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ 

Başvuru Şartları 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir: 

➢ Öğrencinin İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe)* bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı** öğrenci 

olması, 

➢ a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön 

lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun 

en az 75/100 

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 

olması, 

➢ Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. 

(Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında 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 etmeleri, kredi yüküne 

sahip olmaları gerekir. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü 

üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.) 



➢ Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden*** yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 

12 ayı geçmemesi. 

➢ Erasmus+ Öğrenci Hareketliliklerine başvuru yapacak olan adayların başvuru öncesinde İzmir 

Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil seviye tespit 

sınavına katılması zorunludur. Eşdeğer yabancı dil belgesi sunan öğrencilerin puanı 60 ve üzerine eşit 

ise sadece İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sözlü sınavına katılırlar.  

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

programından faydalanmasına engel değildir. Ancak öğrencinin aldığı disiplin cezası sonucu öğrencilik 

haklarında kısıntı söz konusu olursa programa başvurması ya da hareketlilikten yararlanması mümkün 

olmayacaktır. 

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

başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreç 

uygulanır.   

➢ Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

➢ Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu 

stajlarını gerçekleştiremezler. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten 

yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan 

dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir. 

 

* Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas. 

** 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. 

*** Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer 

programlardan yararlanma dâhil değildir. 

 

Seçim Ölçütleri 

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans 

tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en 

yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir. 

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde 

daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj 

hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan 

her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

aşağıda yer almaktadır: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan1 



Engelli öğrencilere (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 puan2 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) 
önceliklendirilir 

+5 puan3 

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 

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 

 

1 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. 

2 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. 

3 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 yada 

websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, 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. 

 

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme 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. 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe 

dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, 

faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanır. Ööğrencilerin 

vazgeçtiklerini belirtilen süre içinde bildirmeleri halinde puan eksiltme uygulanmaz. 

Öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde 

gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem 



staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette 

uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme 

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 “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan 

eksiltme uygulanır. 

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. 

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe 

başvurabilirler. 

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte 

içerisinde yapılır. 

 

Not Dökümü 

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, lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve seçim yapılan yükseköğretim 

kurumunda henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki eğitim kademesinde alınan 

mezuniyet notu kullanılır. 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. 

 

Yabancı Dil 

Yabancı dil düzeyinin tespiti; yazılı ve sözlü sınav ile yapılır. 

Yazılı Sınav 

Öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeylerinin belirlenmesi için Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavı, 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen 

YDS ve YÖKDİL sınavlarının birinden muafiyeti olmadığı sürece, öğrenim 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. Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren 3 

işgünüdür. İtirazlar Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılacaktır. 

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. Bu puanı sağlayamayan öğrenciler hareketlilikten faydalanamazlar. 

 



İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri: 

YDS ve YÖKDİL: 5 yıl  

 

Sözlü Sınav 

Yabancı Dil yazılı sınavından 60 veya daha yüksek not alan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.  

 

ÖNEMLİ NOT: Yabancı dil sınavına başvuran ancak mücbir bir sebep olmaksızın sınava katılmayan 

öğrencilerden yükseköğretim kapsamında herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde 

ağırlıklı seçim puanlarından “5 puan” düşülecektir.  

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 

 

Başvuru  

Öğrenim hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki 

yükseköğretim kurumu arasında “kurumlararası anlaşma” yapılmış olmalıdır. 

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim 

kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrenim Hareketliliğine 

başvuru yapacak öğrencilerin, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan ikili anlaşmaların 

kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Özellikle dil (sertifika), 

konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir 

eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan 

öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir. 

Eğitim dili bilgileri, 2022/2023 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Kurumlararası Anlaşmalar Listesinde 

bulunmaktadır. 

Staj hareketliliği için: Öğrencinin staj faaliyetini gerçekleştireceği kurumdan aldığı kabul mektubunu 

başvuru sırasında ibraz etmesi gerekmektedir. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda 

gerçekleştirilecek olması halinde, kabul eden (host) yükseköğretim kurumu program ülkesindeyse, 

ECHE sahibi olmalıdır. İki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlararası 

anlaşma yapılması zorunlu değildir.  



Staj faaliyetinin ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilecek olması halinde, bu 

yükseköğretim kurumunun kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve 

staj faaliyetinden önce gönderen kurumla kabul eden kurum arasında ikili kurumlararası anlaşma 

imzalanmış olmalıdır. 

*Ortak ülkeler, Ulusal Ajans’ın El Kitabı’nda belirtilen ve Program Ülkeleri dışında kalan ülke gruplarıdır. 

Ortak ülkeler listesi için Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler adlı ek dosyayı kontrol ediniz. 

 

Seçim Sonuçları 

Seçim sonuçları, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Faaliyetlerine (Öğrenim/Staj) başvuran bütün 

öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde www.idu.edu.tr sayfasından ilan edilir. 

 

Oryantasyon 

Seçilen öğrencilerin sorumluluklarını, karşılaşabilecekleri olası sorunları bilmeleri ve başarılı bir 

hareketlilik süreci geçirebilmeleri amacıyla Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 

“Oryantasyon Eğitimi” verilir. Verilecek oryantasyon eğitiminin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir. 

Seçilen öğrencilerin Oryantasyon Eğitimine katılımı zorunludur. 

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz 

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

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunabilirler. İtirazlar Uluslararası İlişkiler Danışma 

Kurulu tarafından değerlendirilerek eposta yoluyla öğrenciye bildirilir. 

 

Feragat 

Seçim hakkından feragat eden öğrenciler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne feragat nedenini 

belirten bir dilekçe ile belirtilen tarihlerde başvuruda bulunur. 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 yararlandırılır. Feragat edenlerin yerine Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan başlamak üzere ulaşarak asile 

çekilebileceğini bildirir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci yerine hareketlilikten yararlanacak ise, 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yazılacak resmi yazı ile Bölüm/ 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokula bildirilir. Puan sıralamasına göre altta yer alan yedek öğrencinin 

hareketlilikten faydalanacağının bildirilmesi halinde, kendinden önceki öğrencilerden feragat dilekçesi 

alınması gerekir. 



Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan öğrencilerden 

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

değerlendirilmeye alınır. 

 

Gidilen Ülkelere/Faaliyete Göre Aylık/Günlük Hibe Miktarları 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 

masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, 

öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı 

niteliğindedir. 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 

gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. 

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki 

tablolarda yer almaktadır: 

 

A) Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği 

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları 

tablosu aşağı yer almaktadır: 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke 
Aylık Hibe 
Öğrenim (Avro) 

Aylık Hibe 
Staj (Avro) 

1. ve 2. Grup 
Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney 
Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, 
İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, 
Yunanistan 

600 750 

3. Grup 
Ülkeler 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Kuzey Makedonya, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye 

450 600 

 

B) 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 aşağı yer 

almaktadır: 

 

 

 

 

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 



*Bölgelere ait ülke listeleri EK-I’de verilmektedir. 
 

C) Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği 

(Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği) 

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke) 

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu 
gününe kadar 

Günlük 50 Avro 

 

D) 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. 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı 

Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veyabarınma kararı 

alınmış öğrencilere 

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

4) Şehit/Gazi çocukları 

5) 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.) 

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: 

Faaliyetin Süresi İlave Hibe Desteği Miktarı  

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 
hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 € 

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci 
hareketliliği* 

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 € 

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez. 

 

Seyahat Desteği 



Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları 

alacaklardır: 

• Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar 

• 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (yararlanıcı 

yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlara 

seyahat hibesi vermeyebilir.) 

Seyahat Mesafesi* 
 

Standart Seyahat Hibe Tutarı 
(Avro) 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 
(Avro) 

10 ila 99 KM arasında  23  

100 ila 499 KM arasında  180 210 

500 ila 1999 KM arasında  275 320 

2000 ila 2999 KM arasında  360 410 

3000 ila 3999 KM arasında  530 610 

4000 ila 7999 KM arasında  820  

8000 KM veya daha fazla  1500  

* Katılımcı başına seyahat mesafesi temel alınmıştır. Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 

mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak 

hesaplanır. Gidiş/dönüş seyahatini destekleyecek AB miktarının hesaplanması için tek yönlü bir seyahat mesafesi 

kullanılır. 

 

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği 

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek 

seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi 

verilebilecektir. 

 

Süre ve Hibe Hesaplamaları 

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet 

sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. 

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin 

kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen 

deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet 

süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. 

(Yükseköğretim Kurumuyla Yapılan Hibe Sözleşmesi hükümleri esastır.) 

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır 

hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe 

verilecek süre asgari sürelerden daha az olamaz. 

Öğrenciye verilecek hibe “Yararlanıcı Modülü- Beneficiary Module (BM)” kullanılarak hesaplanır. 

Yararlanıcı Modülü (BM) başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak 

hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim 

hareketliliğinde 1 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu 

kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim 

kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. 

Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi 

durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık 

ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe 

miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir. 

Öğrencilere verilen hibeler, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından oluşur.  

Öğrenciye Yapılacak Ödeme 

Seçilen öğrencilerle/yeni mezunlarla Yararlanıcı Modülünde (BM) hesaplanan azamî hibe miktarını 

içeren sözleşmeler imzalanır. Sözleşmenin eklerinden biri olan Öğrenim Anlaşması EWP kapsamında 

düzenlenir.  

Öğrencilerin ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak 

gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim 

dönemi sonunda, katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. 

Ödemeler Avro cinsinden yapılır.  

İlk ödemeler, sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde yapılır. 

Faaliyet dönemi sonunda öğrencinin çevrimiçi AB anketini doldurması, mali desteğin geriye kalan 

kısmının ödenmesini talep etmesi olarak kabul edilir. Bakiye ödeme varsa, anketin doldurulmasını 

müteakip en geç 20 takvim günü içinde kalan ödeme yapılır. 

Her durumda, öğrenciye hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı geçmemek şartıyla, azami olarak 

gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha 

kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk 

ödeme yapılmışsa, fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir. 

Öğrencinin sözleşmesinde belirlenen azamî miktar, öğrenciye verilebilecek en yüksek tutara tekabül 

etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, öğrenciye yapılacak toplam 

ödeme, azamî hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi ve 

verilecek hibenin sözleşmede belirtilen azami tutardan daha fazla olması söz konusu olduğunda, azamî 

hibe tutarındaki artış için, artışı ve gerekçesini içeren ek sözleşme düzenlenmelidir. 

 

Faaliyetine başlamış ve ödemesi yapılmış öğrencinin faaliyet süresinin hibeli olarak uzatılması 

durumunda, azamî hibe miktarının artışına yönelik öğrenci ile imzalanan ek sözleşmeyi takiben, 

öğrenciye, yenilenen azamî hibe miktarının ilk ödeme oranına göre belirlenen miktara tamamlayacak 

ödemesi yapılır. 

Öğrencilerin faaliyet süreleri, öğrenim anlaşmasında veya belgenin ayrıca düzenlenmiş olması halinde 

katılım belgelerinde belirtilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre belirlenir; olağan durumda 

öğrencilerden ek belge istenmez. Ancak, belge üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek 

tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya 

stajın devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının 

açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 

(yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit 

edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme 

yapılmışsa, yapılan ödemenin iadesi talep edilir. 

 



Hibelerde Kesinti Yapılması 

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, 

aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar: 

1.Başarısızlık Durumunda: Hareketlilik sonrasında öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumundan 

aldığı transkripti incelenir ve aldığı toplam kredinin 1/3’ünden başarılı olması beklenir. Bu başarıyı 

sağlayamayan öğrenciye, 1/3 başarı kriterini sağlayamayan öğrencilere yapılacak hibe ödemesinde 

gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %20’si oranında kesinti yapılır.  

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan 

öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. 

Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır. 

 

Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: 

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş 

sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe 

ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

Akademik Tanınma Onayı 

Yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda / işletmede eğitim-öğretimini/stajını tamamlayan 

öğrencilerin akademik tanınma onay işlemleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından her iki 

kurum tarafından onaylanmış olan Learning Agreement for Studies/Traineeship ve During the Mobility 

belgelerine uygun olarak yapılır ve imza için ilgili Birim Koordinatörüne gönderilir. Akademik Tanınma 

Onay Belgeleri, Birim Koordinatörü’nün imzası alındıktan sonra Yönetim Kurulu Kararı alınarak notların 

işlenmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilmek üzere ilgili 

Fakülteye/Yüksekokula/Enstitüye Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından resmi yazı ile iletilir.  

 

Öğrenim Hareketliliği: Öğrenim faaliyeti başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca 

Öğrenim Hareketliliği İçin Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) EWP-OLA platformu 

üzerinden çevrimiçi imzalanması suretiyle tüm taraflar açısından bağlayıcılık kazanır. Çeşitli sebeplerle 

öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, gidilen yükseköğretim kurumunda akademik 

dönemin başlamasını takiben en geç 4 – 7 hafta içerisinde yapılmış olması ve anlaşmanın taraflarınca 

değişiklik talep edildikten sonra en geç 2 hafta içinde onaylanması gerekir. 

Öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın 

sağlanır. Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek 

ders programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere 

karşılık sayılacağını gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı alınır, takip edilecek ders 

programında değişiklik olması halinde söz konusu karar güncellenir. 

 

Staj Hareketliliği: Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Staj Hareketliliği İçin Öğrenim 

Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanmalıdır. 2021 çağrı yılı için staj anlaşmalarının 



imzalanması EWP üzerinden çevrimiçi olarak değil basılı olarak gerçekleştirilecektir. Bu anlaşmada 

belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanır. 

Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve 

AKTS kredileri kullanılarak tanınır. 

Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise tanıma, yurtdışında yapılan staj faaliyetini 

Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce staj faaliyetinin öğrencisi olunan 

programda nasıl tanınacağına ilişkin bölüm/fakülte/enstitü kurul kararı alınır. 

 

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) 

Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı 

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu 

tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. 

Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Çekçe, Danca 

(Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, 

Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde 

sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme 

tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil 

kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz. 

Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu 

desteğini içermektedir. 

 

Zorunlu Sınavlar 

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce 

ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. 

İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır. 

Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla 

sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS 

sınavı alırlar. 

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan 

sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek 

amacıyla yapılmaktadır. OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz. 

Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir. 

 

İsteğe Bağlı Dil Kursları 

Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde 

veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı 

olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler. 



Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe ve Portekizce dillerinde sınava girip 

sınav sonucunda B2 ve üzerinde; Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça, Macarca, Lehçe, 

Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip sınav sonucunda B1 ve üzerinde alan 

öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Bu 

öğrencilere kurs ataması yine yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Hareketlilik başlangıcında aktif 

hale gelen çevrimiçi dil kurslarına azami 13 ay olmak üzere katılımcılar hareketlilik bitiminden sonra iki 

ay daha devam edilebilirler. 

Faaliyet Süresinin Uzatılması 

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin 

fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik 

durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir. 

Süre uzatılması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: 

1. Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 y önce 

sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesinde değişiklik 

yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler tamamlanmalıdır. 

2. Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden 

sonraya sarkamaz. 

3. Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında artış olacaksa bu durumda 

öğrenci ile ek sözleşme yapılmalıdır. 

Öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde 

yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresi kadar hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm 

öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk 

seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. 

 

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi 

Öğrencilerin, planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz 

konusudur: 

1. Hareketlilik türü için belirtilen asgari sürenin tamamlanması ancak planlanan faaliyet süresinden 

erken dönülmesi durumunda öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. 

Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. 

2. Belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse, söz konusu hareketlilik için 

hibe ödemesi yapılmaz. Yapılan ödemeler (varsa seyahat dâhil) iade alınır. 

3. Mücbir sebepler* sonucu belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse 

öğrencinin yurtdışında fiilen kaldığı süre için hibe ödemesi yapılır. ("Mücbir sebep", taraflardan 

herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; 

tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya 

ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden 

tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına 

gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır 

edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan 

kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.) 



 

Faaliyet Süresine Ara Verilmesi 

Asgari faaliyet süresi sağlanmadan şahsî bir mücbir sebepten dolayı öğrencinin geri dönmek zorunda 

kalması halinde, aşağıdaki şartların sağlanması şartıyla öğrencinin faaliyetini tekrar etme imkânı vardır: 

1. Yeni faaliyet, tamamlanamayan faaliyet ile aynı türde olmalıdır. 

2. Yeni bir öğrenim anlaşması imzalanmalıdır. 

3. Tamamlanamayan dönem ve telafi için verilen dönem ayrı ayrı raporlanmalıdır. 

Asgari faaliyet süresinden daha uzun süre kalan bir öğrencinin şahsî bir mücbir sebepten dolayı geri 

dönmek zorunda kalması halinde, öğrenciye tamamlayamadığı faaliyetini telafi etmek üzere tekrar 

gitme imkânı tanınmaz. 

Genele etki eden mücbir sebeplerden (COVID-19, gidilen bölgede doğal afet olması, grev yapılması vb.) 

dolayı öngörülen faaliyet süresini tamamlayamadan dönen öğrencilerin durumları hakkında, Ulusal 

Ajans ve Avrupa Komisyonu genel bir değerlendirme yaparak toplu olarak uygulanacak bir karara varır 

ve duyurusunu yapar. 

 

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş 

Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir öğrencinin hareketlilik 

faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu 

öğrencilere Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nın III.4.2.2. Maddesi uyarınca düşük 

öncelik verilir. 

 

Elektronik Belge Kullanılması 

Öğrenci ile yükseköğretim kurumu tarafından imzalanan hibe sözleşmesinin ıslak imzalı olması 

gerekmektedir. Öğrenim Anlaşması EWP/OLA platformu aracılığıyla düzenlenir. Bunun dışındaki 

belgeler için öğrencilerden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı 

belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler (örneğin öğrenci 

tarafından sunulmakla birlikte ortak kurum yetkilileri tarafından teyit edilen veya doğrudan ortak 

kurum tarafından gönderilen belgeler) ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve JPEG gibi elektronik 

formatlar) kabul edilir. 

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer 

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

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme 

yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna 

tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe 

almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık 



ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi 

gerçekleştirilir. 

Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez. 

 

 

 

Akademik Ücretler 

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik 

ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve 

kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin 

fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler 

konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret 

talep edilebilir.  

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına 

kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. 

 

Sigorta Yükümlülükleri 

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları 

gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur. 

Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir. 

 

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT) 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan 

kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, 

projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine 

gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu 

tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı 

seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave 

hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş 

tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep 

edilemez. 

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin 

eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva 

eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar 

için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği 

öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu 

bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave 

hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep 

edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan 

ilişkili olmalıdır. 



Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla yükümlüdür ve 

öğrenci/personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan yükseköğretim 

kurumu tarafından yapılmalıdır. 

Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse 

uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe 

tutarında artış yapılır. İçerme Desteği sahibi katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın 

gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin 

faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması 

gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen İçerme Desteği sahibi 

yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez. 

EK-I. PROGRAM ÜLKELERİ VE ORTAK ÜLKE LİSTELERİ 

A. Program Ülkeleri (AB Üyesi) 

Almanya İsveç 

Avusturya  İtalya  

Belçika  Letonya 

Bulgaristan  Litvanya  

Çek Cumhuriyeti Lüksemburg 

Danimarka Macaristan 

Estonya  Malta  

Finlandiya Polonya  

Fransa  Portekiz  

Güney Kıbrıs Romanya  

Hırvatistan Slovakya 

Hollanda Slovenya  

İrlanda  Yunanistan  

İspanya   

 

B. Program Ülkeleri (AB Üyesi Olmayan) 

İzlanda  Norveç  

Kuzey Makedonya Sırbistan  

Lihtenştayn  Türkiye  

 

II. Ortak Ülkeler (1-14. Bölge Ülkeleri) 

Western Balkans 
(Region 1) 

Albania; Bosnia and Herzegovina; Kosovo; Montenegro 

Eastern Partnership 
Countries (Region 2) 

Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Moldova; Territory of Ukraine as 
recognised by international law 

SouthMediterranean 
Countries (Region 3) 

Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Libya; Morocco; Palestine; Syria; 
Tunisia 

Russian Federation 
(Region 4) 

Territory of Russia as recognised by international law 

Region 5 Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State 

Region 6 
Asia 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam 



Region 7 
Central Asia 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 

Region 8 
Latin America 

Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Venezuela 

Region 9 Iran, Iraq, Yemen 

Region 10 South Africa 

Region 11 
ACP 

Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, 

Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Cook Islands, 
Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, 

Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Haiti, Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, 

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, 
Micronesia- Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, 
Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And Nevis, 

Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome and 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, 

South Sudan, Sudan, Suriname, Eswatini, Timor Leste -Democratic Republic 
of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu 

Region 12 
Industrialised: 
Gulf 
Cooperation 
countries 

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates 

Region 13 
Other 
Industrialised 
countries 

Australia, Brunei, Canada, Chile, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, 
Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan, United States of America, 

Uruguay. 

Region 14 Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom 

 

 

 


