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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

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

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu  
 

 

Erasmus+ (KA103) Programı kapsamında, 2018-2019 Akademik Yılında yurt dışında öğrenim görmek ve staj yapmak üzere öğrenciler seçilecektir. Aşağıda belirtilen 

“ADÜ-Erasmus Başvuru Kriterleri”ne uygun olan ÖN LİSANS (sadece staj; sadece Çine MYO öğrencileri öğrenim ve/veya staja başvurabilir) ve LİSANS, 

LİSANSÜSTÜ öğrencileri,  24 Şubat 2018 tarihine kadar internet üzerinden online (https://obisnet.adu.edu.tr) olarak başvuru yapabilecektir.  

A- Erasmus+ Genel Başvuru Koşulları 

1- Kayıtlı ve tam zamanlı ADÜ Öğrencisi Olmak  

Not: Yabancı Dil Hazırlık veya Bilimsel Hazırlık sınıfındaki öğrenciler ‘Erasmus+ Programı’na başvuru yapamaz.  

2- Ağırlıklı Not Ortalaması şartını sağlamak (Alttan derslerin de gösterildiği güncel transkript esas alınır):  

En Az (Ön lisans, Lisans) 2.20/ 4.00  

En Az (Lisansüstü) 2.50/ 4.00 

3- Her Öğrenim kademesi (Önlisans/Lisans/Lisansüstü) için azami yararlanma süresi 12 aydır. Daha önceden programdan yararlanmış ve 12 ayı 

tamamlamamış öğrenciler tekrar başvurabilirler.  (Bu toplam sürenin asgari 2 ayı Staj, asgari 3 ayı Öğrenim faaliyeti olabilir). Diş Hekimliği, Tıp ve 

Veteriner Fakültesi lisans öğrencileri için bu süre 24 aydır. 

B- Erasmus+ Başvuru Belgeleri 

1- “Aday Öğrenci Erasmus+ Online Başvuru Formu” - https://obisnet.adu.edu.tr internet adresinden online doldurulacaktır.  

2- Güncel Transkript (Öğrenci İşleri’nden alınan alttan derslerin de gösterildiği Onaylı ve Islak İmzalı) - ‘Erasmus+ Online Başvuru Sistemi’ne 

yüklenecektir. 

3- Son üç yıla ait ‘ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Sonucu’ (Varsa) (Bknz. madde F) -  Erasmus+ Online Başvuru Sistemi’ne puanı girilecektir.  

4- Daha Önce Erasmus’tan Yararlanma Belgesi (Varsa) - Erasmus+ Online Başvuru Sistemi’ne yüklenecektir. 

5- Engelli Belgesi (Varsa) (OBİS’e yüklü değilse birim Öğrenci İşleri ile temasa geçiniz) 

6- Şehit ve Gazi Çocukları için Kanıtlayıcı Belge (Varsa) (OBİS’e yüklü değilse birim Öğrenci İşleri ile temasa geçiniz) 
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C- Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibe ve Kontenjanlar 

1- “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi 

kazanma sürecidir. Kurumlararası anlaşmaya gerek yoktur.  

2- Erasmus+ Staj Hareketliliği için AKTS (ECTS) kredi yükü zorunluluğu yoktur.  

3- Erasmus+ Staj Hareketliliği’nde asgarî süre 2 tam ay ve azamî süre ise 12 tam aydır. 

4- Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim 

programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

5- Mezun olacak durumdaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetini gerçekleştirebilir. Öğrenci başvurusunun öğrenci mezun 

olmadan önce yapılmış olması gerekir.  

6- Seçilen öğrencilere, gidilen ülkelere göre belirlenen hibe miktarlarınca aylık maddi destek sağlanacaktır. Ayrıca isteyen öğrenciler maddi destekten 

feragat ederek faaliyetten  hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir. 

7- Erasmus+ Staj Hareketliliği için seçilecek toplam öğrenci sayısı; ‘Türkiye Ulusal Ajansı’ tarafından üniversitemize tahsis edilebilecek hibe miktarına ve 

Rektörlükçe atanmış Erasmus+ Seçim Komisyonu toplantısında alınacak olan karara göre tahmini olarak belirlenmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarının kesinlik kazanmasından sonra faaliyetlerden faydalanacak öğrenci sayısı, Asil ve Yedek 

olarak tekrar ilan edilecektir. 

8- Erasmus+ Staj Hareketliliği için tahsis edilecek bütçe açıklanıncaya kadar, hibeli öğrenci listesinde yer alsa dahi tüm öğrenciler “ADAY” statüsündedir.  

9- Hibeli kontenjanlar tahsis edilirken öncelikle her bir akademik birimden birer öğrencinin hibeli kontenjandan yararlanması gözetilir. Bu kriterlere göre 

yapılan yerleştirmede, bir akademik birimde hareketlilikten yararlanmaya hak kazanabilecek koşulları sağlayan herhangi bir öğrenci bulunmaması 

durumunda ise, geriye kalan tüm hibeli kontenjanlar, öğrencilerin Erasmus toplam başarı puanı sıralamasına göre ve akademik birim ayrımı 

gözetilmeksizin dağıtılır.  

10- Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, 

sınıfı büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir. 

11- Bütçe kısıtı nedeniyle ve koşulları sağlayan öğrenci sayısına bağlı olarak, her bir öğrencinin hibeye hak kazanması mümkün olmayabilir. Hibeli olarak 

Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden yararlanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin toplam staj sürelerinin tamamı değil, belli bir bölümü (azami 3 ay) 

hibelendirilir.    

12- Seçildiği halde Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde 

bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ Hareketliliği başvurusunda “10 puan” düşürülür. 
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D- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibe ve Kontenjanlar 

1- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için öğrencinin seçilmesi halinde, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanacağı dönem itibariyle mezun olmak için 

üzerinde en az 30 ECTS (AKTS)’lik ders yükünün olması beklenmektedir.  

2- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nde asgarî süre 3 tam ay ve azamî süre ise 12 tam aydır.  

3- Mezun olmuş veya olacak öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 

4- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Adnan Menderes Üniversitesi’nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Anlaşmalar, 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK)-ADÜ Erasmus+ internet sayfasındaki 2014-2020 Dönemi İkili Anlaşmalar linki tıklanarak incelenmelidir. 

Öğrencilerin; ülke ve üniversite tercihi yaparken, birim veya bölümün ikili anlaşması olan yükseköğretim kurumları arasından tercih yapmaları gerekmektedir. 

Sağlıklı tercih yapabilmek adına öğrencilerin, başvuru dönemi sona ermeden bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri dönemin ya da dönemlerin ders 

uyumunu, derslerin eğitim dilini ve istenen dil sertifikalarını araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir. Yapılacak yanlış tercihlerden öğrenciler 

sorumlu olacaktır.  

5- Seçilen öğrencilere, öğrenim görmeye hak kazanacakları ülkelere göre belirlenen hibe miktarlarınca aylık maddi destek sağlanacaktır. Ayrıca isteyen öğrenciler 

maddi destekten feragat ederek faaliyetten  hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir.  

6- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için tahsis edilecek bütçe açıklanıncaya kadar, hibeli öğrenci listesinde yer alsa dahi tüm öğrenciler “Aday” statüsündedir.  

7- Seçilecek toplam öğrenci sayısı birimlerin öğrenci kontenjanlarına ve birim içindeki “Toplam Başarı Puanı” sıralamasına göre belirlenecektir. 

8- Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı 

büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir.  

9- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için seçilecek toplam öğrenci sayısı; ‘Türkiye Ulusal Ajansı’ tarafından üniversitemize tahsis edebilecek hibe miktarına ve 

Rektörlükçe atanmış Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından alınacak karara göre tahmini olarak belirlenmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarının kesinlik kazanmasından sonra faaliyetlerden faydalanacak öğrenci sayısı, Asil ve Yedek olarak tekrar ilan 

edilecektir. 

10- Bir akademik birimde asil aday listesinde yer alan lisansüstü öğrenci sayısı, aynı birimdeki asil aday listesinde yer alan lisans öğrencisi toplam sayısının 1/3’ünü 

geçemez. Fakat lisans başvuru sayısının yeterli düzeyde olmaması halinde bu madde uygulanmaz. 

11- Fakülte/Yüksekokullardan belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar başka 

fakülte/yüksekokullara yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılır. Bu durumda da söz konusu dağıtım kararı ve usulü, Erasmus+ Seçim Komisyonu kararıyla 

belirlenir.  

12- Seçildiği halde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde 

bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam başarı puanından “10 puan” düşürülür. 

 

 

http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=323030


 4 

E- 2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ 

 

PROGRAM TARİH – SAAT YERİ 

Öğrenci Başvuru Kabulü 05/02/2018-24/02/2018 Online Başvuru https://obisnet.adu.edu.tr) 

2018-2019 Erasmus+ Programı Tanıtım Günleri  

 
19/02/2018 -21/02/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler  

Uygunluk Kontrolünden Geçen Başvuruların İlanı 02/03/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler    

Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı 09/03/2018   saat 17:30 ADÜ Aydın Menderes Derslikleri 

Erasmus+ Yabancı  Dil Yazılı Sınav Sonuç Duyurusu 14/03/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Yabancı  Dil Yazılı Sınav Sonuç İtiraz Son Tarih 19/03/2018  ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puan Sıralaması 22/03/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Toplam Başarı Puan İtiraz Son Tarih 26/03/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil Listedeki Değişime Aday Öğrencilerle 

Görüşme Toplantıları 
29/03/2018 -30/03/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil Listedeki Değişime Aday Öğrencilerin 

Gidecekleri Ülke ve Üniversite Atama İlanı 
04/04/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil Listedeki Değişime Aday Öğrencilerin 

Gidecekleri Ülke ve Üniversite  Atama İlan İtiraz Son Tarih 
09/04/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil Listedeki Değişime Aday Öğrencilerin I. 

Oryantasyon Toplantı Duyurusu 
11/04/2018 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

 

F- SEÇİM VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Başvuru koşullarını sağlayan Erasmus+ Programı Değişimine Aday Öğrenciler, 09 Mart 2018 Cuma günü saat 16:00’da ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 

düzenlenecek olan ‘Erasmus+ Yabancı Dil (İngilizce/Fransızca) Yazılı Sınavı’na gireceklerdir. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri sadece ‘Fransızca 

Yazılı Dil Sınavı’na gireceklerdir. Son üç yıla ait ‘ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonucu’nu ‘Erasmus+ Online Başvuru Sistemi’ne giriş yaparak 

kullanan adaylar, yukarıda belirtilen tarihteki ‘Erasmus+ Yabancı Dil (İngilizce/Fransızca) Yazılı Sınavı’na giremeyeceklerdir (Son üç yıla ait Erasmus+ 

Yabancı Dil Yazılı Sınavı Puanını hatırlamayan öğrencilerin ‘uik@adu.edu.tr’ adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir). 

2018-2019 Akademik Yılı ‘ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Taban Puanı’ ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz. 

- Öğrenim Hareketliliği için ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Taban Puanı:70/100(Son üç yıla ait 70 puan ve üzeri ADÜ Erasmus+ Yazılı Sınavı Sonucu) 

- Staj Hareketliliği için ADÜ Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Taban Puanı: 60/100   (Son üç yıla ait 60 puan ve üzeri ADÜ Erasmus+ Yazılı Sınavı Sonucu)  

Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı’ndan yukarıda belirtilen ‘Taban Puanları’ geçen öğrenciler; Erasmus+ Değişime Aday Öğrencisi olarak seçilmiş olacaklardır. 

Erasmus+ Yazılı Yabancı Dil Sınavı için öğrencilerden ücret alınmaz. Ancak sınava başvurup mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, herhangi bir 

hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, Erasmus Puanlarından “5 puan” düşürülür. 

https://obisnet.adu.edu.tr/
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler
mailto:uik@adu.edu.tr
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Değerlendirme: 

 

Ölçütler Ağırlıklı Puan  

Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Şehit ve gazi çocukları  +15 puan 

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan  

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) - Aynı öğrenim kademesi içerisinde (öğrenim-staj ayrımı 

olmadan) tekrar başvurması halinde uygulanır. 

-10 puan  

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  -10 puan  

 

- Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda; “10 puan” azaltmanın hangi faaliyette 

uygulanacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır.  

- Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de “10 puan” azaltmanın hangi dalda 

yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. 

 

G- HİBE MİKTARLARI 

 

2017-18 Akademik yılı için belirlenen ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2018-19 

Akademik yılı için ülke grupları ve hibelerde değişiklik olması durumunda UİK - ADÜ Erasmus+ internet sayfasında ilan edilecektir. 

 

Hayat pahalılığına göre ülke 

türleri 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Öğrenci 

Öğrenim Hibesi (€) 

Aylık Öğrenci 

Staj Hibesi (€) 

1. Grup Program Ülkeleri 
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, 

İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 
500 600 

2. Grup Program Ülkeleri 
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, 

İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 
400 500 

3. Grup Program Ülkeleri 
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, 

Slovakya, Makedonya 
300 400 
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Not:   1- Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler,  ‘Erasmus+ Programları’na başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde 

‘Erasmus+ Hareketliliği’ne katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak, bu öğrenciler Erasmus’a katıldıkları takdirde YTB bursunun kesileceğini bilerek Erasmus’a 

katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır. 

2- Programlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için UİK - ADÜ Erasmus+ internet sayfasında yer alan 2017- 18 Erasmus+ KA103 Uygulama El Kitabı’nı 

okuyunuz. 

3- Başvuru yapacak öğrencilerin alttan ders veya derslerinin olması başvuruya engel değildir. 

4- Birim Öğrenci İşleri’nden onaylı olarak alınıp sisteme yüklenecek transkriptlerdeki not ortalamasının sistemde gözüken not ortalaması ile aynı olmasına 

dikkat edilmelidir. 


