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EGE ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ  FAALİYETİ 

2021-2022 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI 

BAŞVURU TAKVİMİ  

İlan Tarihi 17 Mayıs 2021 

Başvuru Tarihleri 

(Online başvuru yapılacaktır) 
7 Haziran 2021 08:00– 21 Haziran 2021 23:59 

Yabancı Dil Sınavları İngilizce, Almanca  

(Yazılı) 

(Sınav Online Yapılacaktır) 

28-29-30 Haziran-1 Temmuz 2021 

(Sınav tarihleri, başvuru şekli ve koşulları; 

UZEM, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 

Koordinatörlüğümüzce belirlenip, Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) tarafından ilan 

edilecektir.) 

 

Yabancı Dil Sınav Puanlarının İlanı 
6 Temmuz 2021 

UİK tarafından Uygunluk Kontrolünün Yapılması 6-13 Temmuz 2021 

UİK’den Birimlere Öğrenci Başvurularının 

Gönderilmesi 
14 Temmuz 2021 

Birimlerden UİK’e Önerilen Yerleştirme 

Listelerinin Gönderilmesi 
28 Temmuz 2021 

Seçim Sonuçlarının UİK tarafından İlanı  10 Ağustos 2021 

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi  

 

10-13 Ağustos 2021 

Feragat Süresi  

Güz dönemi için: 

Bahar dönemi için: 

 

10 Ağustos – 28 Ekim 2021 

17 Aralık 2021 

UİK Uzmanları tarafından Online Oryantasyon 

(Bilgilendirme Toplantısı) 

Oryantasyon günü ve saati web sayfamızda 

ilan edilecektir. 
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  ÖNEMLİ DUYURULAR 

1) 2021/2022 akademik yılı için gerekli 2021 Sözleşme Dönemine ait El Kitabı, Ulusal 

Ajans tarafından henüz yayınlanmamıştır. Ancak, pandemi nedeniyle geciken sürecin daha da 

uzamaması için ilana çıkılması kararlaştırılmış ve Değişim Programları Komisyonu tarafından 

uygun görülmüştür. Bu ilan metni, 2020 Sözleşme Dönemi El Kitabı ve Ulusal Ajans 2021 

Sözleşme Dönemi Öğrenci Seçim Kriterleri ve Öğrenciler İçin Belirlenen Hibe Tutarları 

Belgesi esas alınarak hazırlanmıştır. Sonradan yayınlanacak olan 2021 Sözleşme 

Dönemi El Kitabı, 2020 Sözleşme Dönemi El Kitabı’na göre farklılıklar içerecek olursa, 

ilan metninde yeni kitaba uygun güncelleme yapılacak ve gerekli bilgilendirme web 

sayfamızda ilan edilecektir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 

yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz 

imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya 

aksaklıklardan veya ileride yayımlanacak olan düzenleyici/kural koyucu belgelerle 

ortaya konacak değişikliklerden kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan 

Kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.  

2) Yukarıdaki paragrafta ayrıntılı olarak belirtilen nedenlerle de bağlantılı olarak, 2021 

yılı Erasmus projesi bütçemizin toplam tutarının ne olacağı, belirlenecek olan bütçenin 

tarafımıza hangi tarihte aktarılabileceği gibi konular henüz netlik kazanmış değildir. Dolayısı 

ile birimlere ayrılan kontenjan ve bütçe düzenlenmesi tahmini olarak belirlenmiş olup, Ulusal 

Ajans tarafından kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarına göre, gerek birim 

kontenjanlarında gerekse birim hibe planlamasında değişiklikler olabilecektir. 

3) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından en son 08.07.2020 tarihinde ilan edilen “Yeni Tip 

Corona Virüs (Covıd-19) Nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 Öğrenci/Personel 

Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları” belgesi madde 13 

uyarınca; 

“23 Haziran 2020 tarihinde ErasmusNet üzerinden yapılan duyuruda da belirtildiği gibi Hareketliliklerin 

başlamasına yönelik olarak Başkanlığımız ve YÖK Başkanlığı açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan hareketliliklerin başlaması, hareketlilik gerçekleştirilecek ülkeye yönelik seyahat kısıtlılıkları, 

yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklar, karşı üniversitenin/staj yerinin öğrenci kabul 

edip etmemesi gibi değişkenlere bağlıdır. Bu nedenle 22 Mayıs 2020 tarih ve E.2600 sayılı yazımızda da 

belirtildiği gibi hareketlilikler sanal başlayabilir ve salgının seyrine göre fiziksel hareketliliğe evrilebilir veya 

yine salgının seyrine göre sanal başlayıp sanal bitebilir. Bu ihtimallerin ortak kuruluşlarla değerlendirilip 

öğrencilere sunulması ve nihai kararın öğrencilere bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Tüm bu 

ihtimaller (tamamen sanal hareketlilik, yarı sanal yarı fiziksel hareketlilik) program kuralları açısından küresel 
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salgın kapsamında alınan önlemler çerçevesinde ve salgın süresince sınırlı olmak üzere uygun hareketlilik olarak 

kabul edilecektir.” 

Ulusal Ajans tarafından ilan edilen bu hükümler doğrultusunda 2021/2022 akademik dönem 

ilanına çıkılmasına karar verilmiştir. 

4) Yaşanan pandemi nedeniyle,  2021-2022 akademik yılında Avrupa Birliği tarafından 

tavsiye edilen şekliyle uzaktan eğitim sistemi ile Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğini 

gerçekleştirmek mümkündür. Ege Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu birçok üniversite uzaktan 

(online) eğitim sistemini kabul etmektedir. Başvuru ve seçim süreçlerinden başarılı olup aday 

öğrenci olduğunuz takdirde, bu imkândan yararlanıp yararlanamayacağınızı, bölüm 

koordinatörünüz ile görüşerek ve gideceğiniz üniversite ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. 

Ege Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliği öğrencisi olma hakkı kazanmanız ancak karşı kurumun da sizi Erasmus 

öğrencisi olarak kabul etmesi halinde mümkündür. Özellikle yaşanan küresel pandemi 

nedeniyle program ülkeleri ve üniversiteleri kendilerine özgü kararlar alabilmektedir. 

Karşı kurumun karar ve uygulamalarından kaynaklanabilecek hak kayıplarından 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü sorumlu değildir. 

BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

Belgeler Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne veya Bölüm Koordinatörlerine elden 

veya mail yoluyla iletilmeyecektir. Gerekli belgeler yalnızca Erasmus+ Otomasyon 

sistemine yüklenecektir. 

 https://kimlik.ege.edu.tr” web adresinde Erasmus+ Otomasyonu sekmesi 

üzerinden sisteme kayıt olunmalıdır. 

 Güncel Tarihli E-imzalı Transkript. (Fakülte Öğrenci İşleri Birimi’nden veya E-devlet 

üzerinden temin edilecek resmi transkript. Türkçe veya İngilizce fark etmemektedir.) 

(zorunlu) 

 Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS, YÖKDİL (son 5 yıl içerisinde 

alınmış), TOEFL IBT (son 2 yıl içerisinde alınmış) veya EgePT** (Son 3 yıl 

içerisinde alınmış) Sınav Sonuç Belgesi (varsa) 

* Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz 

sayılacaktır. Pandemi nedeniyle onay işlemi mail yoluyla yapılabilecektir. Bunun 

için Yabancı Diller Yüksekokulu ile ydiller@mail.ege.edu.tr mail adresi üzerinden 

irtibata geçilmesi gerekmektedir. 
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** EgePT (Ege Proficiency Test) sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

düzenlenen sınavdır. Belgenin geçerliliği 3 yıldır. Sadece Erasmus sınavı 

kapsamında alınan puanlar geçerlidir; hazırlık atlama sınav puanı geçersizdir. 

ÖNEMLİ NOT: Öğrenciler ya dil belgesi ibraz edecekler ya da Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından düzenlenen sınava gireceklerdir.  Eşdeğer dil belgesi ibraz etmeyi tercih eden 

öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınava 

katılmayacaklardır. Toplam başarı puanının hesaplanması için başvuru süreci 

içerisinde yukarıda belirtilen eşdeğer bir İngilizce dil belgesi ibraz etmek ya da 

yapılacak olan sınava katılım gösterip geçerli not almak zorunludur.  

Öğrencilerin gitmek istedikleri üniversitelerin belirli düzeyde Almanca dil yeterliliği koşulu 

olması durumunda ve öğrencilerin bir Almanca dil yeterlilik sertifikası olmaması durumunda, 

öğrenciler EgePT Almanca sınavına girerek dil yeterliliklerini tespit edebilirler. Ancak bu 

sınavdan alınan puanlar sadece tespit amaçlıdır ve ortalamaya dâhil edilmeyecektir. Sadece 

Alman Dili ve Edebiyatı ile Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri ise 

İngilizce değil Almanca Dil yeterliliklerine göre değerlendirileceklerdir. Bu bölümlerin 

öğrencilerinin toplam başarı puanları, Almanca yazılı sınav sonuç puanları veya eşdeğer 

Almanca dil belgeleri esas alınarak hesaplanacaktır. 

 Engellilik durumu varsa belge [Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor 

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

 Şehit veya gazi çocuğu olması durumunda duruma ilişkin belge. (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.) (varsa) 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan öğrenci hakkında 2828 sayılı Kanun 

uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı. (varsa) 
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BAŞVURU İÇİN ASGARİ ŞARTLAR 

 Ege Üniversitesi örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans 

veya doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak. Lisans 

programı hazırlık sınıfı öğrencileri ve mezun öğrenciler başvuru yapamazlar. Lisans 

programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ikinci sınıfta hareketlilikten faydalanmak 

üzere başvuru yapabilirler.  

 Öğrencilerin diploma derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurt dışında yapmak üzere, 

1 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. 

 Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,20/4,00 olması.  

 Lisansüstü öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,50/4,00 

olması.  

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden 

yararlanmış olma durumunda, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

 Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersin 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 prosedürlere tabiidirler.  

 Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. 

 Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 Yazılı yabancı dil sınav puanının; lisans öğrencileri için 60 puan ve üzeri; lisansüstü 

öğrencileri için 70 puan ve üzeri olması gerekmektedir. 

 Toplam başarı puanı 65 puanının (transkript notunun %50’si + yabancı dil yazılı 

puanın %50’si alınarak hesaplanan) altında kalan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, asil veya 

yedek listelerinde yer alamayacaklardır. 
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BAŞVURU ŞEKLİ 

2021-2022 yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunacak öğrencilerin 

öncelikle “https://kimlik.ege.edu.tr” web adresindeki Erasmus+ Otomasyonu sekmesinden 

sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Sistemde online olarak doldurulan başvuru formunun 

çıktısı alınmalı, imzalanıp taranmış olarak istenen diğer ek belgelerle beraber 7 Haziran – 21 

Haziran 2021 tarihleri arasında sisteme yeniden yüklenmelidir.  

Önemli Not: Yurt dışındaki bazı üniversiteler, tez dönemindeki lisansüstü öğrencilerimize 

tez danışmanı sağlayamamakta ya da tez çalışmasına kredi vermemektedir. Bu nedenle 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak lisansüstü öğrencilerimizin, kendi birim 

koordinatörü ve tercih edecekleri üniversitenin Erasmus koordinatörü ile temasa geçip teyit 

alması tavsiye olunur. 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim 

kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir. 

Başvuruyu takiben “Uygunluk Kontrolü” sonucunda durumları uygun bulunan ve Yabancı Dil 

Sınavlarına katılan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıda belirtilen ölçütlere göre 

yapılmaktadır. 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (100 üzerinden) 

Dil seviyesi (Yazılı sınav ) %50 (100 üzerinden) 

Şehit ve gazi çocukları +15 puan 

Engelli öğrenciler (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, 

bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler 

+10 puan 

Daha önce yararlanmış olma (hibeli veya hibesiz) (*) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

2020/2021 akademik yılında hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

2020/2021 akademik yılında dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme (öğrencinin Erasmusa tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

2020/2021 akademik yılında 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 
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(*) 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 puanı 

hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 

10’ar puan eksiltme uygulanır. 

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

kademesinde (örneğin lisansüstü programda başvuran öğrencinin lisans kademesinde 

yararlanmış olması halinde) gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenim/staj hareketliliği 

dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Eksiltme, hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin 

aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. [Örneğin öğrenci 

lisans düzeyinde sadece öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden 

başvurduğu takdirde 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde hem staj hem öğrenim 

hareketliliğinden faydalandıysa lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde 20 puan 

azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmış ise, 

lisansüstü düzeyde öğrenim hareketliliğine tekrar başvurduğunda puan azaltılması yapılmaz. 

Kabul edilmiş mücbir sebep nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilememiş olması durumunda ve 

Covid-19 pandemi koşulları altında hareketliliği gerçekleştirmiş veya bırakmak zorunda 

kalmış öğrencilere puan eksiltmesi uygulanmaz.  

Öğrenci değerlendirme ve puan sıralaması işlemleri: Yabancı dil yazılı sınav puanlarının 

açıklanmasının ardından, Erasmus+ otomasyon sistemi üzerinden toplam başarı puanları 

otomatik olarak hesaplanacaktır. Başvurusu uygun olan öğrencilerin listeleri, Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilecektir. Toplam başarı puan sırası, 

birimlere tahsis edilen tahmini bütçe, ikili anlaşmalarda yer alan kontenjanlar ve öğrenci 

tercihleri esas alınarak birim koordinatörleri tarafından öneri niteliğinde hazırlanacak sıralama 

listeleri UİK’e gönderilecektir. UİK’in sıralama listelerinin kontrolünün ardından, başvuru 

takviminde belirtilen tarihte nihai yerleştirme listeleri ilan edilecektir. 

Erasmus+ öğrenim 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. Yerleştirme sonuçları kurum web adresinden ilan edilecek 

(www.international.ege.edu.tr) ve Erasmus+ otomasyon sistemi üzerinden yayınlanacaktır. 

http://www.international.ege.edu.tr/
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Seçim her birim için tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenen 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. 

2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ KATILIMCI HİBE TUTARLARI 

 

* Avrupa Komisyonu tarafından belirtilen hibelerde değişiklik yapılması durumunda, 

gerekli güncelleme ilan metnimizde yapılacak ve web sayfamızdan duyurulacaktır. 

 

**Ulusal Ajans’ın 08.07.2020 tarihli SSS belgesi uyarınca, Covid 19 pandemisine bağlı 

olarak Türkiye’de kalarak karşı kurumun çevrimiçi eğitimini alacak öğrencilere hibe 

tahsis edilmeyecektir. 

 

Ülke Grupları  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim 

(Avro) 

 

 

1. ve 2. Grup Program 

Ülkeleri 

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, 

İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, Yunanistan  

 

 

 

600* 

 

 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 

  

 

 

450* 

 


