
2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ  

ERASMUS+ PORGRAM ÜLKELERİ (AB Üyesi ve AB üyesi Olmayan)  
ARASINDA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 

 

Erasmus+ Yabancı Dil Seviye Belirleme 
Sınavı Başvuruları  

25 Mart – 7 Nisan 2022 
Başvuru için: https://forms.gle/M4bm5wNqNAamExAi7 
 
İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak 
yabancı dil yazılı sınavına katılmayıp İzmir Demokrasi 
Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS ve YÖKDİL 
sınavlarının birinden muafiyeti olan öğrencilerin sınav 
sonuç belgelerini 24 Mart – 7 Nisan 2022 tarihleri 
arasında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen 
elden teslim etmeleri gerekmektedir.     

Yabancı Dil Düzeyi Tespit Sınavı  
 

İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılmayan ve/veya 
geçerli bir eşdeğer yabancı dil belgesi sunarak sözlü 
değerlendirme sınavına girmeyen öğrenciler Erasmus+ 
Staj Hareketliliğine başvuru yapamazlar. 
 
Yazılı Sınav: 13 Nisan 2022 Çarşamba, saat 15:30-17:00 
Sözlü Sınav: 15 Nisan 2022 Cuma, saat 10:00   
Sınav yerleri ayrıca duyurulacaktır. 

Başvuru İlanının E-devlet Üzerinden 
Yayınlanması 

25 Mart 2022  

Başvuru Tarihleri 
 

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan 
Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı üzerinden 
alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet 
Başvuru Portalı’na giriş yaparak 
(https://portal.ua.gov.tr/) İzmir Demokrasi Üniversitesi 
tarafından oluşturulacak ilan sayfasına giriş yapmaları ve 
başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen 9.05.2022 – 
24.05.2022 tarih aralıklarını dikkate alarak en geç 
24.05.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmadan 
önce, adayların İDÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
web sayfasında yer alan Başvuru İlanını ve Detaylı 
Açıklamaları (http://www.idu.edu.tr/?page_id=6672) 
dikkatlice incelemesi gerekmektedir. 

Seçim ölçütlerine göre başvuru 
koşullarını karşılayan öğrencilerin 
kabul mektuplarının akademik 
uygunluk kontrolü için ilgili 

 25 Mayıs 2022 

https://forms.gle/M4bm5wNqNAamExAi7
https://portal.ua.gov.tr/
http://www.idu.edu.tr/?page_id=6672


Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek 
Yüksekokullarına Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü tarafından gönderimi 

Kabul mektuplarının akademik 
uygunluğuna dair onayın Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğüne Bildirimi 
(EBYS üzerinden üst yazı ile 
gönderilecektir.) 

31 Mayıs 2022 

Başvuruların Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü Danışma Kurulu 
tarafından değerlendirilmesi 

1 – 3 Haziran 2022 

Seçim Sonuçlarının İlanı  6 Haziran 2022 

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi 6 – 7 Haziran 2022 

Çevrimiçi Oryantasyon Tarihi 
 

8 Haziran 2022 (Teams Kodu Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü tarafından seçilen öğrencilere 
bildirilecektir.) 

Feragat etmek isteyen öğrenciler için 
son tarih 

30 Haziran 2022  

Nihai Yerleştirme Sonuç Listesinin İlgili 
Birimlere Resmi Yazı ile Bildirilmesi 

1 Temmuz 2022 

 

ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİ KONTENJANLARI  

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, 

Erasmus + 2021 Sözleşme Dönemi KA131 Staj Hareketliliği kapsamında kullanılmak üzere 

Üniversitemize tahsis edilmiş olan 12.700€ Staj Hareketliliği hibesi için ilan edilen tarihler 

arasında tüm bölümlerden başvurular alınacaktır.  

Başvuru için tüm bölümlere (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) 1 (bir) kişilik 

kontenjan ayrılmış olup toplamda yaklaşık 7 (yedi) öğrenci hareketlilikten faydalanmak üzere 

seçilecektir. Yapılan başvurular değerlendirme kriterleri çerçevesinde en yüksek puan alan 

öğrenciden itibaren bölüm bazında sıralanacak ve en yüksek puanlı 1 (bir) öğrenci seçilecektir.  

Birimlerden yapılacak başvuru sayısının belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, 

asil öğrenci dışındaki öğrenciler başarı puan sıralamasına göre YEDEK öğrenci olarak ilan 

edilecektir. Feragat bölümünde açıklanan sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine 

yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak 

yararlandırılacaklardır.  



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.   

Asil listeden feragat eden öğrenci olması durumunda yedek listedeki öğrenciler asile çekilirken 

öncelikle feragat eden öğrencinin varsa Fakültesindeki /Enstitüsündeki /Yüksekokulundaki 

/Meslek Yüksekokulundaki en yüksek puanlı yedek öğrenci, yoksa tüm yedek öğrenciler 

arasından en yüksek puanlı yedek öğrenci hibelendirilecektir.  

Her birimden 1 (bir) öğrenci asil listede ilan edildikten sonra bütçede yeterli para kalması 

durumunda sıralama, her fakültenin en yüksek puanlı yedek öğrencisi arasından en yüksek 

puanlı yedek öğrencinin asil listede ilan edilmesi şeklide yapılacaktır. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI: 

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. (Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda 

öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. Hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus+ 

staj hareketliğinden yararlanamaz.) Mezun öğrenciler başvuru yapamazlar.  

✓ 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 olması. 

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

2.50/4.00 olması. 

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

dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden*** yararlanmışsa, yeni 

faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

✓ Staj ilanında yer alan akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar, staj 

yapılacak kurum ya da kuruluşlardan kabul mektubu alınmış olması. 

✓ Erasmus+ Staj Hareketliliğine 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 dondurulan dönemde staj hareketliliği başvurusu yapılabilir ancak kayıt donduran 

öğrenciler kayıt dondurdukları dönemde zorunlu staj hareketliliği gerçekleştiremezler. 

İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp 

yararlanamayacağı yükseköğretim kurumunun takdirindedir.  

 

* 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. 

 

• Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not 

Adayların güncel akademik ortalama bilgilerini e-Devlet üzerinde yer alan veriler 

üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncelliğinden ve 

doğruluğundan bizzat adaylar sorumludur. Bilgilerinizde bir hata olduğunu düşündüğünüz 

takdirde lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz.  

 

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. 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.  

 

STAJ HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI 

Öğrenci yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya 

akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapabilir. Yükseköğretim 

kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim 

kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, 

öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve 

doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerir. Ufuk Avrupa ile sinerji yaratmak üzere, 

staj faaliyetleri, çifte finansman yasağına uygun olmak şartıyla Ufuk Avrupa programı 

tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında da yerine getirilebilir. 

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. 

Faaliyet, proje bitiş süresi olan 31 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir. 

 

GİDİLECEK KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ 

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

mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Hareketlilikten 

faydalanmayı planlayan öğrenciler, staj yapılacak kurumu bulmakla yükümlüdür; bu konuda 

Erasmus koordinatörlerinden danışmanlık talebinde bulunabilirler. Öğrenci seçilmeden önce 

staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. 

Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, kabul eden 

(host) yükseköğretim kurumu program ülkesindeyse, ECHE (European Charter for Higher 

Educations) sahibi olmalıdır. Öğrenci staj için yükseköğretim kurumu ile yazışmadan önce, 

kurumun ECHE sahibi olup olmadığını araştırmalıdır. İki yükseköğretim kurumu arasında 

(gönderen ve kabul eden) kurumlararası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih 

edilmesi durumunda, kurumlararası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü 

doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı 

(https://portal.ua.gov.tr/) üzerinden alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet 

Başvuru Portalı’na giriş yaparak İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından oluşturulacak ilan 

https://portal.ua.gov.tr/


sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen 9.05.2022 – 

24.05.2022 tarih aralıklarını dikkate alarak en geç 24.05.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce, adayların İDÜ Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan 2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Porgram Ülkeleri 

(AB Üyesi ve AB üyesi Olmayan) Arasında Staj Hareketliliği Başvuru İlanını ve Detaylı 

Açıklamaları (http://www.idu.edu.tr/?page_id=6672) dikkatlice incelemesi gerekmektedir.  

 

BAŞVURUDA TELSİM EDİLECEK BELGELER 

Değerlendirmeye konu ağırlıklı puan dağılımını etkileyebilecek belgelerin ve/veya ilave hibe 

desteği talebini temellendiren belgelerin e-Devlet Başvuru Portalı’na yüklenmesi 

gerekmektedir. 

➢ Staj yapılacak kurumdan alınan, staj yapılacak tarih aralığını gösteren asgari 60 günlük 

Kabul Mektubu/hareketliliğe kabul edileceğine dair e-mail çıktısı.  

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

alınmış) Sınav Sonuç Belgesi (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye 

Belirleme Yazılı Sınavına girmemiş öğrenciler için)  

➢ Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva den doktor raporu (3 aydan eski olmayacak 

şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).  

➢ Şehit veya Gazi çocuğu olması durumunda duruma ilişkin belge  

➢ 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. 

➢ Öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve 

kuruluşlarından (Bakanlıklardan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi 

desek aldığını kanıtlayan belge. 

 

YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ 

Yabancı dil düzeyinin tespiti, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek yazılı 

sınav ve konuşma düzeyi tespit sınavı ile yapılacaktır. 

 

Yazılı Sınav 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik 

düzeylerinin belirlenmesi için İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus+ Yabancı Dil 

Seviye Tespit yazılı sınavı (İngilizce), 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 15:30-17:00 arasında 

yapılacaktır (yazılı sınav yerleri ayrıca duyurulacaktır). Yazılı sınavdan 60 puan barajını geçen 

ve İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yazılı sınavına katılmayıp 

http://www.idu.edu.tr/?page_id=6672


İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS ve YÖKDİL sınavlarının birinden 

muafiyeti olan öğrenciler 15 Nisan Cuma günü saat 10:00’da sözlü sınava katılmaya hak 

kazanacaktır (sözlü sınav yerleri ayrıca duyurulacaktır).  

 

İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yazılı sınavına katılmayıp İzmir 

Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS ve YÖKDİL sınavlarının birinden muafiyeti 

olan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini 24 Mart – 7 Nisan 2022 tarihleri arasında Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.  Başvuruda eşdeğer 

yabancı dil belgesi sunan öğrenciler, İDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak 

yabancı dil yazılı sınavına giremezler. 

 

Yazılı sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve 

İzmir Demokrasi Üniversitesi web sayfalarında ilan edilecektir. 

 

Lisans ve 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: 5 yıl YÖKDİL: 5 yıl 

*** Hazırlık muafiyet sınav sonuçları geçerli değildir. 

 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı (İngilizce) İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 10:00’da yapılacaktır (Sınav yerleri 

ayrıca duyurulacaktır). 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı sonuçları Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve 

İzmir Demokrasi Üniversitesi web sayfalarında ilan edilecektir.  

Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yazılı Sınav 

Notunun %75'i ve Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının %25'i alınarak belirlenecektir. 

Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin sözlü sınava girebilmesi için yabancı dil yazılı sınavından 

(veya İzmir Demokrasi Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların İzmir Demokrasi 

Üniversitesi not dönüşümüne göre) 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alması gerekir. 

Bu puanı sağlayamayan öğrenciler sözlü sınava giremez ve hareketlilikten faydalanamazlar. 

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SEÇİM İŞLEMLERİ 

Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim 

kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir. 



Uygunluk Kontrolü sonucunda durumları uygun görülen ve Yabancı Dil Yazılı (ya da 

katılmayarak eşdeğer belge ibraz eden) ve Sözlü Sınavlarına katılan öğrencilerin 

değerlendirmeleri aşağıda belirtilen ölçütlere göre yapılmaktadır. 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi (yazılı ve sözlü sınav sonucu) 
%50 (toplam 100 puan üzerinden) 
(yazılı sınav %75,  sözlü sınav %25 

Şehit ve gazi çocuklarına1 +15 puan 

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 
öğrencilere2 

+10 puan2 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) 
önceliklendirilir.3 +5 puan3 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

2020 Proje Döneminde (2020/2021 Akademik Yılında) 
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 

2020 Proje Döneminde (2020/2021 Akademik Yılında) 
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: İzmir Demokrasi 
Üniversitesi tarafından hareketlilikle ilgili olarak 
düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 
halinde uygulanır) 

-5 puan 

2020 Proje Döneminde (2020/2021 Akademik Yılında) 
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır 

-5 puan 

Kabul edilmiş mücbir sebep nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilememiş olması veya belirlenen 

feragat süresi içinde vazgeçilmesi durumunda puan eksiltmesi uygulanmaz.  

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 ya da 

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. 

 

HİBE MİKTARLARI 

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 staj hibeleri belirlenmiştir. 

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

tablolarda yer almaktadır: 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke 
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 

750 

3. Grup 
Ülkeler 

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

600 

 

İLAVE HİBE DESTEĞİ 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilir. 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 veya 
barınma kararı alınmış öğrenciler 

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 İlave Hibe Desteği sağlanabilir. İlave Hibe Desteği taleplerini ilgilendiren tüm 
belgelerin e-Devlet başvuru işlemleri sırasında portala yüklenmesi gerekmektedir. 

Erasmus+ Programı, “İçerme Desteği” altında 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 öğrenciye ilave hibe 
verilebilmesi için, katılımcının talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenerek, yükseköğretim 
kurumu tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulması gerekir. 

 


