
2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ DUYURUSU 

Değerli Öğrencilerimiz, 

2021-2022 Akademik Yılı ERASMUS+ Değişim Programı kapsamında, Öğrenim ve Staj Hareketliliği’nden 

yararlanmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerine yönelik başvuru süreci ile ilgili ayrıntılar aşağıda bilgilerinize 

sunulmaktadır.  

2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ 

 

ERASMUS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ ADIMI: TARİH: 

 
Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği  Online Başvuru Süreci  
(Başlangıç / Bitiş Tarihi) 

 
17 Mayıs – 30 Mayıs 2021 

 
DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) Yabancı Dil Sınavına 
(İngilizce / Almanca / Fransızca) Girecek Öğrencilerin İlan Edilmesi 

 
4 Haziran 2021 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Dönemi için 
DEÜ YDY Yabancı Dil Sınavı (İngilizce / Almanca / Fransızca)* 
ONLINE Test (Çoktan seçmeli Gramer ve Okuma soruları) 
 

12 veya 13 Haziran 2021* 
 

*Sınavların bu iki tarihten hangisinde  
ve hangi saatte gerçekleştirileceği 
DEÜ YDY tarafından daha sonra ayrıca 
belirlenecektir. 

 
DEÜ YDY Yabancı Dil Sınavı (İngilizce / Almanca / Fransızca) 
Sonuçlarının Duyurulması 

 
Öğrenciler sınava katıldıkları gün 
sınav sonuçlarını görebileceklerdir. 

 
DEÜ YDY Yabancı Dil TELAFİ Sınavı (İngilizce / Almanca / Fransızca) 
 **Sadece ilk sınav organizasyonunda teknik sorun yaşayan ve 
bunu ekran görüntüsü alarak kanıtlayan öğrenciler için 

 
18 Haziran 2021 

 
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları için 
Öğrencilerin Online Başvuru Sistemi Üzerinden Anlaşmalı 
Üniversite Tercihlerini gerçekleştirmeleri  

 
 

5-11 Temmuz 2021 

 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 

 
26 Temmuz 2021 

 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz Süreci 

  
26 Temmuz – 1 Ağustos 2021 

 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları kapsamında öğrencilerin 
Staj Davet Mektubu İletmesi için Son Tarih** 
 

 
20 Ağustos 2021 

 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 

 
25 Ağustos 2021 

 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz 

 
25-31 Ağustos 2021 



Online Başvuru Sistemine Erişim: 

Öğrencilerimiz “DEBİS” üzerinden öğrenci hesaplarına giriş yaptıklarında, karşılarına çıkan ana sayfada 

17-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Erasmus başvurusu gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak 

bağlantıya ulaşacaklardır. 

 

Değerlendirme Ölçütü (Erasmus Puanı) =  Not Ortalaması (Kümülatif) : %50  +   Yabancı Dil Puanı : %50 

 

Not Ortalaması: Lisans min 2,20/4,0 veya 58/100, Yüksek Lisans/Doktora min. 2,50/4,0 veya 65/100 

Yabancı dil puanı: min. 60/100 (B1) 

 

*Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj hareketliliğine başvuracak Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin 

tümü, İngilizce/Almanca/Fransızca dilleri için, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 

(DEÜ YDY) düzenleyeceği Yabancı Dil Sınavlarına katılmak zorundadır. Öğrenciler, ilgili yabancı dillerde, 

birden fazla dilde DEÜ YDY sınavlarına katılabilirler. İngilizce, Almanca ve Fransızca dil yeterliğini gösteren 

diğer sınav belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

İngilizce, Almanca ve Fransızca haricindeki diller için (örn: İspanyolca, İtalyanca), 01.01.2018 tarihinden 

sonra alınan ve ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen dil belgeleri kabul edilecektir. Söz konusu dil 

belgeleri ve eşdeğerlik tabloları aşağıda yer alan linkten incelenebilir. İlgili dil belgeleri 17 – 30 Mayıs 

2021 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ait erasmus@deu.edu.tr e-posta adresine 

iletilmelidir. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 

DEÜ YDY tarafından, sınavlar öncesinde gerekli bilgilendirmeleri içeren duyurular yapılacaktır. 

**Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvuran adayların, hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmak için; not 

ortalaması ve dil yeterliliği kriterlerini sağlamanın yanında, Erasmus+ katılımcı ülkelerindeki bir 

kurum/şirketten, öğrenim alanlarıyla ilgili bir staj yapabilmek için edindikleri “Staj Davet Mektubu”nu da Dış 

İlişkiler Koordinatörlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir. Erasmus Staj Hareketliliği için online başvurularını 17-30 

Mayıs 2021 tarihleri arasında yapan öğrencilerimizin en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar staj davet 

mektubunu Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ait  deuerasmusstaj@gmail.com e-posta adresine iletmeleri 

gerekmektedir. Öğrencilere staj davet mektubu edinip iletmeleri için 20 Ağustos 2021 tarihine kadar süre 

tanınmakla birlikte; online başvuru sisteminin kapatılacağı tarih olan 30 Mayıs 2021 tarihine kadar, geçerli bir 

staj davet mektubu ileten öğrencilerin Erasmus puanına 10 puan eklenecektir. Staj Davet Mektupları, Dış 

İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilecek ve uygunlukları değerlendirilecektir. Staj Davet 

Mektuplarının geçerli sayılması için hangi özellikleri taşıması gerektiği hakkında bilgi internet sayfamızda 

bulunabilir: 

https://international.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/01/davet-mektubu-nasil-olmali.pdf 

 

Şehit/Gazi çocuğu, engelli ve hakkında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış olan öğrencilerimiz, 

bu durumlarını gösteren resmi belgeleri 17 – 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne ait erasmus@deu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için DEÜ Dış 

İlişkiler Koordinatörlüğü” internet sayfasında “Erasmus Duyuruları” altında yer alan “2021-2022 

Akademik Yılı ERASMUS+ Programı Öğrenci Seçim Kriterleri”nin 17,18 ve 19. maddelerini inceleyiniz) 
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Ülkelere Göre Aylık Hibe Tutarları: 

  

  

Hayat Pahalılığına 

Göre Ülke Grupları 

  

  

               Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

  

  

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

  

  

Aylık Hibe 

Staj           

(Avro) 

  

1. Grup ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

  

Danimarka,  Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg,  Norveç,  Almanya, 

Avusturya,  Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,  Hollanda,  

İspanya,  İtalya, Malta, Portekiz,  Yunanistan 

  

         600 

  

        750 

  

3. Grup Program 

Ülkeleri 

 

Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti,  Estonya, Hırvatistan,   

Letonya,  Litvanya, Macaristan, Makedonya,  Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 

  

         450 

  

        600 

Not: Birleşik Krallık, Brexit sürecinin bir sonucu olarak, bundan böyle bir Erasmus Program ülkesi olmayıp, 

Erasmus kapsamında Birleşik Krallık ile hareketlilik gerçekleştirilemeyecektir. 

 

DİKKAT ! 

- Erasmus+ Öğrenim ve Staj başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ve internet sayfamızdaki 

“Erasmus Duyuruları” başlığı altında da yer alan, “2021-2022 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı Öğrenci 

Seçim Kriterleri”nin öğrencilerimiz tarafından dikkatle okunması  gerekmektedir. 

- Dil sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yapacağınız tercih başvurusundan önce internet sayfamızdaki 

Erasmus anlaşmaları listesini (aşağıdaki link) incelemeniz önerilmektedir. Bu konuda Erasmus Bölüm/Program 

Koordinatörünüze de danışabilirsiniz. 

https://international.deu.edu.tr/erasmus-anlasmalari/ 

 

- Kayıtlı olduğu bölüm/programı kapsayan bir kurumlararası Erasmus anlaşması bulunmayan öğrenciler, online 

başvuru sistemi üstünden Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvurusu gerçekleştiremeyecekler, sistem üstünde 

bu duruma ilişkin bir uyarı göreceklerdir. 

- Online tercih kaydınızı tamamladıktan sonra, online sistem üzerinden tercih ettiğiniz anlaşmalı 

üniversitelerde, bu üniversitelerin tercih sıralamasında ya da başvurduğunuz Erasmus+ hareketlilik türünde bir 

değişiklik yapmanız söz konusu olmayacaktır. 

- Dil sınavı, başvuru süreci gibi konularda yapacağımız duyurular için, öğrencilerimizin Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğü internet sayfasını mümkün olduğunca sık ziyaret etmeleri ve sosyal medya hesaplarımızı takip 

etmeleri yararlarına olacaktır. 
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Başvuru Sistemi ve Sürecine İlişkin bazı notlar: 

 

1) Online başvuru sistemi ile kümülatif not ortalamalarınız otomatik olarak “Debis” üstünden alınacak olup, 

online başvurunuzu takiben Koordinatörlüğümüze transkript (not döküm belgesi) ve online başvuru formu 

çıktısı teslim etmeniz gerekmeyecektir. Ancak staj hareketliliği için başvuran öğrencilerin, staj 

hareketliliğinden yararlanma hakkı kazanmak için,  tanınmış olan süre içinde geçerli bir staj davet mektubu 

edinip Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne ait deuerasmusstaj@gmail.com adresine iletmeleri gerekecektir. 

Diğer akademik birimlerden farklı olarak, Hukuk Fakültesi, Adalet MYO ve Tıp Fakültesi’nde alınan dersler 

dönemlik değil, yıllık dersler olduğu için söz konusu akademik birimlerimizden başvuran öğrencilerimizin 

güncel kümülatif not ortalamaları, ilgili akademik birimlerin öğrenci işleri birimlerinden 

Koordinatörlüğümüzce istenecektir. 

2) Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz 17-30 Mayıs 2021 tarihleri 

arasında online başvuru sistemi üzerinden Erasmus başvurularını gerçekleştireceklerdir. Sonrasında DEÜ 

YDY dil sınavına girecek (İng/Alm/Fra) ve/veya dil belgesi (diğer yabancı diller için) teslim edeceklerdir. 

Yabancı dil puanları belli olduktan sonra, dil koşulunu sağlayan öğrencilerimiz ikinci kez online başvuru 

sistemine girerek, bu kez Erasmus kapsamında öğrenim görmek istedikleri anlaşmalı üniversitelere 

yönelik tercihlerini sıralı olarak sistem üstünde belirteceklerdir.  

 

Erasmus Staj Hareketliliği için ise, Kurumlararası Erasmus anlaşması söz konusu olmadığı ve öğrenciler 

kendileri staj kurumu buldukları için, 17-30 Mayıs 2021 sonrasında herhangi  bir online tercih süreci 

olmayacak, verilen süre içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne geçerli davet mektubu iletmeleri önem 

taşıyacaktır. 

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: 

 

Bu duyuru ve yine internet sayfamızda Erasmus Duyuruları altında yer alan “2021-2022 Akademik Yılı 

ERASMUS+ Programı Öğrenci Seçim Kriterleri” duyurusu Koordinatörlüğümüzce hazırlanıp 

yayımlanırken, Erasmus kurallarını, uygulamalarını, hibe ödemelerini düzenleyen 2021 Dönemi 

Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı tam metin olarak henüz yayımlanmamış 

durumdadır. 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. 

 

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 mevcut durumda netlik kazanmış değildir. 

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için, anlaşmalı üniversitelerin belirledikleri nominasyon (öğrencilerimizin 

Erasmus değişim öğrencisi olarak aday gösterilmesi ve karşı kurumca kabul edilerek işlemlerinin 

başlatılması) son tarihleri göz önünde bulundurulduğunda, Erasmus değişim öğrencisi olarak anlaşmalı 

üniversitelerde öğrenim görülebilecek ilk dönemin, 2021-2022 akademik yılı Bahar dönemi olacağı 

değerlendirilmektedir. İçinde bulunduğumuz Erasmus başvuru süreci kapsamında başvuran öğrencilerin, 

2022-2023 akademik yılının Güz ve/veya Bahar dönemlerinde Erasmus faaliyeti gerçekleştirip 

gerçekleştiremeyecekleri, 2021 yılı Erasmus projemizin süresinin ve ilgili Erasmus faaliyet dönemi 

başlangıç ve bitiş tarihlerinin Avrupa Komisyonu’nca belirlenmesi sonrasında netlik kazabilecektir. 
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Bu seçme ve değerlendirme süreci sonucunda gerçekleşmesi planlanan öğrenci hareketlilikleri açısından, 

küresel Covid-19 pandemisinin önümüzdeki aylardaki seyri ve bu seyre göre ülkelerin ve kurumların 

alacakları kararlar da belirleyici faktör olacak ve tüm taraflarca takip edilecektir. 

 

Detaylı bilgi için internet sayfamız: http://international.deu.edu.tr   

Sorularınız için e-posta adresimiz: erasmus@deu.edu.tr  

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak / İzmir 35210 

SKS (Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı) Binası 4. Kat 
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