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2022 -2023 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ DUYURUSU 

Değerli Öğrencilerimiz, 

2022-2023 Akademik Yılı (2022 PROJE DÖNEMİ) ERASMUS+ Değişim Programı kapsamında, Öğrenim ve Staj 

Hareketliliği’nden yararlanmak isteyen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik başvuru süreci ile ilgili 

ayrıntılar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.  

2022-2023 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) 
 

E-devlet (turkiye.gov.tr) üstünden online başvuru 

 
 

27 Mayıs – 10 Haziran 2022 (saat 17:00) 

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

 
20 Haziran 2022 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Dönemi için 
DEÜ YDY Yabancı Dil Sınavı (İngilizce / Almanca / Fransızca)* 
 
Dört beceriyi (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ölçen ve 
yüz yüze yapılacak sınav oturumları 

 
 

25-26 Haziran 2022* 
 
 

 

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

 
6 Temmuz 2022 

 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 

 
17 Ağustos 2022 

 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz 
Süreci 

  
18 – 24 Ağustos 2022 

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

 
 5 Ağustos 2022 

 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 

 
9 Ağustos 2022 

 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz 

 
10-16 Ağustos 2022 
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SEÇİM ve DEĞERLENDİRME 

Hareketlilikler için son başvuru tarihinden sonra tüm başvurular; uygunluk yönünden incelenecektir. 
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 
aşağıda yer almaktadır: 

Puan Hesaplama Kriterleri 

Ölçüt Puan 

Akademik başarı düzeyi (not ortalaması) %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına (başvuru esnasında belge 
yüklenmesi gerekmektedir) 

+15 puan 

Engelli öğrencilere (başvuru esnasında belge yüklenmesi 
gerekmektedir) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım 
veya barınma kararı alınmış öğrencilere (başvuru 
esnasında belge yüklenmesi gerekmektedir) 

+10 puan 

Online başvuru dönemi esnasında staj davet mektubu 
sunma 

+10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (Digital 
Opportunity Traineeships) önceliklendirilir 

+5 puan 

Daha önce Erasmus’tan 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 

Online Başvuru Sistemine Erişim: 

27 Mayıs-10 Haziran 2022 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden e-devlet kapısına 

giriş yaptıktan sonra arama kısmında “Erasmus+” veya “ESC” ifadesini aratarak karşınıza çıkacak 

sonuçlardan  “Erasmus+ ve ESC Başvuruları (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı” na tıklayınız. Bunu takiben “Yeni Başvuru” butonuna tıkladığınızda karşınıza Türkiye 

genelindeki üniversitelerin başvuruya açık durumdaki Erasmus ilanları çıkacaktır. Karşınıza çıkacak ilanlar 

arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait iki ayrı ilan olacaktır. Bu iki ayrı ilanın başlıkları: 

1) “Dokuz Eylül Üniversitesi 2022 Proje Dönemi (KA131) Erasmus+ ÖĞRENİM Hareketliliği Başvurusu” 

2) “Dokuz Eylül Üniversitesi 2022 Proje Dönemi (KA131) Erasmus+ STAJ Hareketliliği Başvurusu”   
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şeklindedir. Bu iki ayrı ilandan başvurmak istediğiniz hareketlilik türüne ait olan doğru ilanı seçerek 

başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekecektir. 

Her iki hareketlilik türüne de başvurmak isteyen öğrencilerin, her iki ilan üstünden ayrı ayrı hem öğrenim 

hem de staj başvurularını tamamlamaları, ilgili belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. 

Özellikle, her iki hareketlilik türüne de başvurmak isteyen öğrencilerin, ilk önce Öğrenim Hareketliliği için 

başvuruda bulunma girişiminde bulunmalarını ve e-devlet üstünde “Öğrenim Hareketliliği” için başvuru 

yapmak istediklerinde, sistemde karşılarına tercih edebilecekleri herhangi bir anlaşmalı üniversite çıkıp 

çıkmadığını kontrol etmelerini tavsiye ederiz. Sistem üstünde karşısına tercih edebileceği herhangi bir 

anlaşma çıkmaması durumunda, öğrenci Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvurusunda bulunamayacaktır. 

 

 Değerlendirme Ölçütü (Erasmus Puanı)  

ERASMUS PUANI= Kümülatif Not Ortalaması X 0,5  +  Yabancı Dil Puanı X 0,5 

(Yerleştirme işlemi ve Erasmus hibesine hak kazanıp kazanmama konusunda, adayların Erasmus puanı 

sıralamasındaki konumu etkili olacaktır) 

 

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

min. 2,50/4,0 veya 65/100 olmalıdır. 

Yabancı dil puanı: min. B1 düzeyi (60/100) olmalıdır. 

 

Not ortalaması koşulunu sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak, söz konusu öğrenciler 

DEÜ YDY yabancı dil sınavına girebilecek öğrenciler listesinde yer almayacaklardır. Not ortalaması 

koşulunu sağlayıp, düzenlenecek yabancı dil sınavlarında minimum B1 düzeyinde yabancı dil puanı 

almayan öğrencilerin Erasmus için hak kazanabilmeleri mümkün olmayacaktır.  

*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 ya da geçmiş yıllardaki DEÜ YDY yabancı dil sınav sonuçları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

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

dilde sınava girecek öğrencilere yönelik olarak sınav oturum saatleri, katılımı mümkün kılacak biçimde  

programlanacaktır. Her bir yabancı dil için sınav oturumları, haftasonu her iki güne de (25-26 Haziran 

2022) yayılacaktır, öğrencilerin her iki gün de DEÜ YDY’de bulunmaları gerekecektir.  

 

İngilizce, Almanca ve Fransızca haricindeki diller için (örn: İspanyolca, İtalyanca), 01.01.2019 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. İngilizce, Almanca ve Fransızca 

haricindeki diller için dil belgesi, yalnızca öğrencinin bölümünün anlaşmalı olduğu ve tercih edebileceği 

üniversiteler arasında dil koşulu olarak ilgili dillerde (örn: İspanyolca, İtalyanca) yeterlilik şart koşan 

üniversiteler bulunduğu durumlar için gereklidir. Öğrenciler, mevcutsa, İtalyanca ve/veya İspanyolca dil 

belgelerini, 27 Mayıs -10 Haziran 2022 tarihleri arasında erasmus@deu.edu.tr adresine göndermelidirler.  

(Aşağıdaki link sadece İtalyanca ve İspanyolca dillerine yönelik olarak dikkate alınmalıdır! 

 https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html 

mailto:erasmus@deu.edu.tr
https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html
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**Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvurmuş adayların, hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmalarının söz 

konusu olabilmesi için; not ortalaması ve dil yeterliliği kriterlerini sağlamanın yanında, Erasmus+ katılımcı 

ülkelerindeki bir kurum/şirketten (ülkeler, bu duyurudaki “Ülkelere Göre Aylık Hibe Tutarları” tablosunda 

görülebilir), öğrenim alanlarıyla ilgili bir staj yapabilmek için edindikleri “Staj Davet Mektubu”nu da Dış 

İlişkiler Koordinatörlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir. Staj Davet Mektubu edinmek, bir staj kurumundan 

kabul almak için staj yeri aramak öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Erasmus Staj Hareketliliği için online 

başvurularını 27 Mayıs-10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapan öğrencilerimizin en geç 5 Ağustos 2022 

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 5 Ağustos 2022 

tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; online başvuru sisteminin kapatılacağı tarih olan 10 Haziran 2022 

tarihine kadar, Staj Hareketliliği için online başvurusunu tamamlamış ve deuerasmusstaj@gmail.com 

adresine geçerli bir staj davet mektubu iletmiş 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 (sırasıyla; Erasmus – Öğrenci Hareketliliği – Staj Giden Öğrenci başlıkları) bulunabilir: 

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

 

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

durumlarını gösteren resmi belgeleri 27 Mayıs  – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında e-devlet girişi ile 

ulaştıkları başvuru sisteminde belge yükleme kısımındaki her bir belge türü için ayrılmış ilgili alanlara 

yükleyeceklerdir. Belge yükleme aşamasında sorun yaşayan öğrencilerimiz erasmus@deu.edu.tr e-posta 

adresi ile iletişime geçebilir. (Ayrıntılı bilgi için DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü” internet sayfasında 

“Erasmus Duyuruları” altında yer alan “2022-2023 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı Öğrenci Seçim 

Kriterleri”nin 17,18 ve 19. maddelerini inceleyiniz) 

 

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. Erasmus hibesi için hak kazanmış 

öğrenci, bu maddi destekten feragat etmek isterse bu isteğini Koordinatörlüğümüze bildirebilir. 

mailto:deuerasmusstaj@gmail.com
mailto:deuerasmusstaj@gmail.com
https://international.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/01/davet-mektubu-nasil-olmali.pdf
mailto:erasmus@deu.edu.tr
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DİKKAT ! 

- Erasmus+ Öğrenim ve Staj başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ve bu duyuru gibi internet 

sayfamızdaki “Erasmus Duyuruları” başlığı altında da yer alan, “2022-2023 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı 

Öğrenci Seçim Kriterleri” metni de bu duyuruyu tamamlayıcı nitelikte olup ilgili metnin de öğrencilerimiz 

tarafından dikkatle okunması  gerekmektedir. 

- Erasmus Öğrenim hareketliliği için başvuruda bulunacak öğrencilerimizin, başvuru öncesinde DEÜ’de kayıtlı 

öğrencisi oldukları bölümlerini/programlarını içeren anlaşmalı üniversitelerin yer aldığı “Erasmus anlaşmaları” 

listesini (aşağıdaki link) incelemeleri ve anlaşmalı üniversitelerin öğrenci kabul etmek için şart koştuğu minimum 

dil yeterlilik düzeyinden ve hangi dil(ler)de dil yeterliliği talep ettiklerinden haberdar olmaları önerilmektedir.  

“Erasmus anlaşmaları” listesinde tercih edilebilecek üniversitelerin ve dil koşullarının öğrenci tarafından kontrol 

edilmesi, öğrencinin DEÜ YDY tarafından 25-26 Haziran 2022’de düzenlenecek dil sınavlarından 

hangisine/hangilerine gireceği yönündeki tercihini doğru yapmasını ve sisteme yükleyeceği “ERASMUS YABANCI 

DİL SINAVI TERCİHİ VE BİLGİ BEYAN FORMU”nu doğru doldurmasını sağlayacaktır. Bazı anlaşmalı üniversiteler 

için şart koşulan minimum dil düzeyi B1’den yüksek olabilir ya da bazı üniversiteler birden fazla dilde yeterlik şart 

koşabilir. Anlaşmalı üniversitenin şart koştuğu minimum dil yeterlik düzeyi B1’den düşük olsa bile, Erasmus 

seçme-yerleştirme sürecinde minimum B1 yeterlilik düzeyi dikkate alınacaktır.) 

  

İnternet sayfamızdaki “Erasmus Anlaşmaları” listesinde yer alan ve DEÜ’de kayıtlı öğrencisi olduğunuz 

bölüm/programı kapsadığı belirtilmiş bir anlaşmalı üniversitenin, e-devlet üstünde Erasmus ÖĞRENİM 

Hareketliliği için yapacağınız online başvuruda, tercih ekranında tercih edebileceğiniz üniversiteler arasında 

karşınıza çıkmaması durumunda, gerekli kontrolleri yapabilmemiz için Koordinatörlüğümüzle iletişime 

geçebileceğini belirtiriz. Anlaşma listesini, listedeki lisans/yüksek lisans/doktora kontenjanı sayıları ile dil 

koşuluna ilişkin bigilerin yer aldığı sütunlarını dikkatlice inceleyiniz. 

 

Erasmus Anlaşmalarımızı incelemek için: 

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

 

Anlaşmalı üniversiteler hakkında Erasmus Bölüm/Program Koordinatörünüze de danışabilirsiniz. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://international.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/01/2019-2020-secim-kriterleri.pdf
http://international.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/01/2019-2020-secim-kriterleri.pdf
https://international.deu.edu.tr/erasmus-anlasmalari/
https://international.deu.edu.tr/erasmus-koordinatorleri/
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ÖNEMLİ!!! 

E-DEVLET ÜSTÜNDEKİ ONLINE  BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ ZORUNLU BELGELER: 

*Erasmus Öğrenim Hareketliliği online başvurusu ya da Erasmus Staj Hareketliliği online başvurusu fark 

etmeksizin söz konusu belgelerin yüklenmesi zorunludur. 

1) E-DEVLETTEN ALINMIŞ, GÜNCEL TARİHLİ TRANSKRIPT (NOT DÖKÜM BELGESİ) 

Sistemde “Lütfen Transkript belgesini yükleyiniz” başlığı altında yüklenecektir. (bkz. alttaki görsel)  

2) ERASMUS YABANCI DİL SINAVI TERCİHİ VE BİLGİ BEYAN FORMU ‘nu indirmek için tıklayınız.  

Yukarıda “tıklayınız” yazılı alana tıkladığınızda, bilgisayarınıza doldurulup imzalanması gereken bir Word 

Dosyası indirilecektir.  

Doldurulup imzalanmış form, sistemde “Diğer Belgeleriniz var ise yükleyiniz” başlığı altında yüklenecektir. 

(bkz. alttaki görsel) 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı Tercihi ve Bilgi Beyan Formu  (word dosyası), öğrenci tarafından doldurulup 

imzalanacak ve bir kopyası online başvuru sırasında sistem alanına yüklenecektir. Merkezi online başvuru 

sisteminde; Yabancı Dil Sınavı Tercihi, iki hareketlilik türüne aynı anda başvurulması durumunda öğrencinin 

hangi hareketlilik türündeki başvurusunda -10 puan uygulanmasını tercih ettiği gibi Erasmus sürecine dair bazı 

ayrıntılara yönelik alanlar yer almadığı için bu formun doğru biçimde doldurulup yüklenmesi önemli ve 

zorunludur. 

Başvuruda bulunacak öğrencinin sisteme fotoğrafını yüklemesi zorunludur, yükleme işlemi için JPG, JPEG 

dosya formatındaki FOTOĞRAFINIZI hazır bulundurunuz. 

 

 

 

Yukarıda belirtilen iki zorunlu belge dışındaki, sisteme yüklenmesi zorunlu olmayan ve kişisel duruma bağlı 

olarak yüklenebilecek belgeler: 

1) ÖĞRENCİNİN ENGELLİ OLDUĞUNU BELGELEYEN GEÇERLİ SAĞLIK RAPORU 

2) ÖĞRENCİNİN ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLDUĞUNU KANITLAR NİTELİKTE BELGE  

3) 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA ÖĞRENCİNİN HAKKINDA KORUNMA, BAKIM VE 

BARINMA KARARI ALINMIŞ OLDUĞUNU KANITLAR NİTELİKTE BELGE 
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Yukarıda belirtilen üç belge türünden herhangi birine sahipseniz, online başvuru sisteminde belge yükleme 

kısımındaki bu belge türlerinin her biri için özel olarak oluşturulmuş ilgili alanlara söz konusu belgeyi 

yükleyebilirsiniz. 

Henüz herhangi bir üniversiteden mezun olmadığınız için, sistem üstünde  “Üniversite Mezuniyet Bilgileriniz” 

ekranında herhangi bir bilgi görünmüyorsa, sadece “kaydet ve ilerle” butonuna tıklayıp bu ekranı 

geçebilirsiniz. 

E-devlet üstünden erişilen online başvuru sistemi yakın zamanda kullanıma açılmıştır. İlk kez kullanılacak olan 

sistemde ortaya çıkabilecek teknik aksaklıklar durumunda Koordinatörlüğümüzle iletişime geçebilirsiniz. Tüm 

üniversitelerce kullanılan merkezi bir sistem söz konusu olduğu için, gerekli durumlarda sistemden sorumlu 

yetkililer ile Koordinatörlüğümüz temasa geçecektir. 

Online başvurunuzu (cep telefonu/mobil uygulama ile değil) özellikle masaüstü/dizüstü bilgisayarda 

gerçekleştirmenizin, online başvuru sırasında bir sorun ile karşılarsanız ekran görüntüsü alarak bu sorunu kayıt 

altına almanızın, online başvurunuzu başvuru döneminin son gün ve saatlerine bırakmamanızın önemini 

vurgularız. Online başvurunun eksik/hatalı bilgi ve belge ile tamamlanması durumunda ortaya çıkacak 

sonuçlardan başvuru sahibi öğrencinin sorumlu olacağını hatırlatırız. 

SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER VE BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA EK BİLGİLER: 

1) Öğrenciler, (kümülatif) genel not ortalamalarını gösteren transkript belgelerini edinmek üzere E-devlet girişi 

yapıp Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ait “Transkript Belgesi Sorgulama” hizmetinden yararlanarak  

transkriptlerini indirmeli ve indirdikleri dosyayı, online başvuru sistemindeki ilgili ekranda “transkript” 

yüklenmesi için ayrılmış alana yüklemelidirler. Sisteme yüklenecek transkript güncel tarihli olmalıdır, eski 

tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin, E-devlet üzerinden edindikleri transkript üstünde yer 

alan verileri ve ayrıca, E-devletteki online başvuru sistemi üstündeki “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİK BİLGİLERİ” 

ekranında yer alan  “genel not ortalaması”nı kontrol etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin Erasmus 

başvurularında kullanılacak Erasmus puanının hesaplanmasında,  E-devletteki online başvuru sistemi 

üstündeki “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİK BİLGİLERİ” ekranında yer alan genel not ortalaması kullanılacaktır. İlgili 

bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan bizzat adaylar sorumludur. Öğrencilerimiz, başvurularını 

tamamladıklarında başvuru sırasında seçtiği ve yüklediği bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmiş olurlar. E-

devlet’ten erişilen online başvuru sistemini “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİK BİLGİLERİ” kısmındaki not 

ortalamasının Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki mevcut not ortalaması ile aynı olup olmadığını kontrol etmek 

ve farklılık varsa; başvuru tarihi sona erene kadar kayıtlı öğrencisi oldukları akademik birimin öğrenci işleri 

departmanının gerekli düzeltmeyi gerçekleştirmesini sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır. Erasmus 

online başvuru dönemi bittikten sonra, öğrenim gördüğünüz bölüm/programdaki derslere ait yeni sınav 

notlarınızın açıklanmasıyla not ortalamanız değişebilir, başvuru dönemi sonrasındaki bu gibi değişiklikler 

Koordinatörlüğümüzce dikkate alınmayacaktır, esas olan başvuru döneminde e-devlet üstünde yer alan not 

ortalamanızdır. 

 

Online başvurusunu tamamlamış öğrencilerin, Koordinatörlüğümüze bizzat gelmesi, online başvuru formu 

çıktısı vb. teslim etmesi gerekmeyecektir. 

 

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 başvuru dönemi bittikten sonra ayrıca istenecektir. Ancak bu akademik birimlerdeki 

öğrencilerimiz de online başvuru sırasında E-devlet üstündeki mevcut transkriptlerini sisteme 

yüklemelidirler. 

Dikey/yataş geçiş yapmış olup DEÜ’deki not ortalamaları henüz oluşmamış öğrenciler geçiş öncesindeki 

üniversitelerindeki/bölümlerindeki transkriptlerinde belirtilen not ortalamasıyla başvuruda bulunabilirler. 

DEÜ’deki lisansüstü öğrenimlerine 2021-2022 akademik yılında Bahar döneminde başlamış olup DEÜ’deki 
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not ortalaması henüz oluşmamış lisansüstü öğrencileri bir önceki öğrenim kademesindeki (yüksek lisans 

öğrencileri için lisans transkripti; doktora öğrencileri için yüksek lisans transkripti) transkriptlerinde belirtilen 

not ortalamalarıyla başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, online başvuru sistemine transkript 

yüklemenin yanında, durumlarını ve transkriptlerini erasmus@deu.edu.tr adresine de iletmeleri 

gerekmektedir.  

2) Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz 27 Mayıs – 10 Haziran 2022 

tarihleri arasında online başvuru sistemi üzerinden Erasmus başvurularını gerçekleştireceklerdir ve başvuru 

sırasında kayıtlı öğrencisi oldukları bölüm/programı içeren anlaşmalı (partner) üniversiteler için tercihlerini, 

tercih sırasına göre en az 1 tercih, en fazla 10 tercih yapabilecek şekilde ilgili online başvuru ekranına 

yansıtacaklardır. Öğrenciler, Erasmus öğrenim kapsamında öğrenim görmek istemedikleri üniversiteleri 

tercih etmek, tüm tercih haklarını kullanmak zorunda değillerdir. Bölümlerini/programlarını içeren Erasmus 

anlaşması sayısına bağlı olarak sistemde öğrencilerin karşısına 10’dan daha az tercih edilebilecek anlaşmalı 

üniversite çıkabilir. Anlaşmalı üniversitenin dil koşulu bağlayıcıdır, örnek vermek gerekirse, Almanca 

bilmeyen bir öğrenci, anlaşma uyarınca Almanca dilinde belli düzeyde dil yeterliliğini şart koşan bir 

üniversiteyi online başvuru sürecinde tercih etse bile, değerlendirme sonucunda DEÜ YDY Almanca 

sınavından yeterli Almanca puanına sahip olmadığı durumda tercih ettiği söz konusu anlaşmalı üniversiteye 

yerleştirilemeyecektir. Bölümlerini/programlarını içeren Erasmus anlaşması bulunmayan, yani tercih 

edebilecekleri anlaşmalı üniversite bulunmayan öğrencilerin karşısına başvuru sisteminde “herhangi bir 

tercih bilgisi bulunamadı” uyarısı çıkacaktır. Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği için hak kazanıp 

kazanmadıkları, online başvuru süreci ve DEÜ YDY yabancı dil sınavları tamamlandıktan sonraki 

değerlendirme ve yerleştirme sürecinde belli olacaktır.  

 

Erasmus Staj Hareketliliği için ise, Erasmus anlaşması/anlaşmalı kurum söz konusu olmadığı ve öğrenciler 

kendileri staj kurumu/şirketi buldukları için, online başvuru işlemi sırasında herhangi bir online tercih işlemi 

olmayacak, başvuru sahibi öğrencinin belirtilmiş olan süre içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne 

(deuerasmusstaj@gmail.com adresine) geçerli davet mektubu iletmeleri önem taşıyacaktır. Öğrenciler, staj 

yapmak üzere davet mektubu aldıkları kurumda staj faaliyetleri boyunca İngilizce iletişim kurabileceklerse, 

staj davet mektubu edindikleri kurum/şirket hangi Erasmus ülkesinde olursa olsun, DEÜ YDY İngilizce puanı 

ile Staj Hareketliliği kapsamında değerlendirmeye alınabilirler. Buna ek olarak, örneğin; Fransızca bilen ve 

Fransa’dan staj davet mektubu edinmiş bir öğrenci de DEÜ YDY Fransızca sınavından alacağı Fransızca puanı 

ile (en az B1 düzeyinde) değerlendirmeye katılabilir. 

 

ERASMUS SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER: 

 

Bu duyuru ve yine internet sayfamızda Erasmus Duyuruları başlığı altında yer alan “2022-2023 Akademik Yılı 

ERASMUS+ Programı Öğrenci Seçim Kriterleri” duyurusu Koordinatörlüğümüzce hazırlanıp yayımlanırken, 

Türkiye Ulusal Ajansı ile Üniversitemiz arasında 2022 proje yılı için sözleşme henüz imzalanmamış durumda 

olup, 2022 yılı Erasmus projesi bütçemizin toplam tutarının ne olacağı, belirlenecek olan bütçenin tarafımıza 

hangi tarihte aktarılabileceği ve dolayısıyla hak kazanmış öğrencilere hangi tarihten itibaren Erasmus hibe 

ödemesi yapabileceğimiz gibi konular mevcut durumda henüz netlik kazanmış değildir. Erasmus programının 

yürütülmesine yönelik söz konusu süreçlerde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan veya ileride 

duyurulacak yeni düzenlemelerle ortaya konacak değişikliklerden kaynaklanabilecek maddi veya manevi 

kayıplardan Kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. Söz konusu süreçler tamamlanana 

kadar tüm öğrencilerimiz “aday” statüsündedir. 

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için, anlaşmalı üniversitelerin belirledikleri nominasyon son tarihleri 

(öğrencilerimizin ilgili sömestr için Erasmus değişim öğrencisi olarak karşı kuruma DEÜ’deki Erasmus bölüm 

koordinatörünce aday gösterilmesi için son tarih) ve diğer prosedürler göz önünde bulundurulduğunda, 

Erasmus değişim öğrencisi olarak anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görülebilecek ilk dönemin, 2022-2023 

akademik yılı Bahar dönemi olacağı değerlendirilmektedir. İçinde bulunduğumuz Erasmus başvuru süreci 

kapsamında başvurup hak kazanacak öğrencilerin, 2023-2024 akademik yılının Güz döneminde de Erasmus 

mailto:erasmus@deu.edu.tr
mailto:deuerasmusstaj@gmail.com
http://international.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/01/2019-2020-secim-kriterleri.pdf
http://international.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/01/2019-2020-secim-kriterleri.pdf
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faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır. Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilebilmesi 

için esas olan; Erasmus kapsamında anlaşmalı üniversitede bulunulacak ilgili dönemde mezun durumda 

olmamak, ilgili dönemde DEÜ’de halen karşı kurumdaki alınacak derslerle eşleştirilecek 30 AKTS’lik ders veya 

tez çalışması yüküne sahip olmak ve kayıtlı öğrencisi olunan akademik birim tarafından bölüm/program 

müfredatı kapsamında ilgili Erasmus faaliyetinin uygun görülmesidir.  

 

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında, en az 2 ay sürmesi gereken staj faaliyeti, en erken 1 Eylül 2022 

tarihinde başlayabilecektir. Bu duyurudaki takvimde belirtilen, staj hareketliliği sonuçlarının açıklanacağı 

tarih ve konsolosluk vize başvurusu gibi prosedürler göz önünde bulundurulduğunda, staj başlangıç 

tarihlerinin 1 Eylül 2022 sonrası tarihlere sarkması da muhtemeldir. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemi ve 

Bahar döneminde DEÜ’de devam etmekle yükümlü oldukları dersler bulunan ve Erasmus staj hareketliliği 

için hak kazanmış öğrencilerimiz ise en erken 2023 Yazı’nda (ders ve sınav dönemi tamamlandıktan sonra) 

en az 2 ay sürmesi gereken Erasmus stajlarını gerçekleştirebilirler. Ders yükümlüğü kalmamış (örneğin; söz 

konusu tarihlerde mezun durumda ya da lisansüstü eğitiminin tez aşmasında olan) öğrencilerimiz, yukarıda 

belirtildiği üzere stajlarının 1 Eylül 2022 tarihinden sonra başlatmak üzere planlama yapabilirler. 1 Eylül 2022 

tarihi itibarı ile, öğrenci Erasmus hibe ödemelerini yapabilmemiz için bütçemizin tarafımıza aktarılmış olup 

olmayacağı ilerleyen aylarda netleşecektir. 

 

Erasmus 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. Bunun gibi 

faktörler ya da konsolosluklarca öğrenci vize başvurusuna olumsuz yanıt verilmesi gibi durumlar sonucunda 

ortaya çıkabilecek hak kaybı ve mağduriyetlerden Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz. 

 

Erasmus hibesinin faaliyet öncesi ve sırasında ortaya çıkacak tüm masrafları karşılamasının mümkün 

olmadığını, hibenin sadece maddi bir destek niteliği taşıdığını vurgular; adaylara faaliyet gerçekleştirilmek 

istenen ülkelerin yaşam koşullarını da incelemelerini öneririz. Öğrencilerimiz, Erasmus için hak kazanmaları 

durumunda kendilerini bekleyen süreçler hakkında fikir sahibi olmak için, Öğrenim Hareketliliği ve Staj 

Hareketliliği için ayrı ayrı düzenlenmiş geçen yıla ait oryantasyon sunumlarını, internet sayfamızdaki 

“Erasmus” başlığı altındaki “Sunumlar” sekmesinde bulup inceleyebilirler. Güncel bilgileri paylaşmak üzere, 

Erasmus hakkı kazanacak öğrenciler için 2022-2023 Güz dönemi başında Koordinatörlüğümüzce yeni 

oryantasyon toplantıları düzenlenecektir. 

 

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. 

 

İLAVE HİBE DESTEĞİ ve YEŞİL SEYAHAT DESTEĞİ 

 

İlave Hibe Desteği 

  

Başvuru ve değerlendirme süreci sonunda gerekli kriterleri sağlayıp Erasmus faaliyetine hak kazanmış 

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 veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 
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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.) 

6)Engelliler 

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile 

Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun 

kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler 

 

*Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek 

kaydıyla, 2/12 ay arası öğrenci hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere aylık 250 Euro olmak üzere İlave Hibe 

Desteği sağlanabilecektir: 

*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. 

  

Yeşil Seyahat Desteği 

  

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat 

günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına 

girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta, uçak harici bir vasıta ise 

yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır. 

 

 

Başarı dileklerimizle 

 

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

Sorularınız için e-posta adresi: 

erasmus@deu.edu.tr   (Erasmus Öğrenim Hareketliliği) 

deuerasmusstaj@gmail.com (Erasmus Staj Hareketliliği) 

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak / İzmir 35210 

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

 

 

http://international.deu.edu.tr/
mailto:erasmus@deu.edu.tr
mailto:deuerasmusstaj@gmail.com

