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2021 PROJE DÖNEMİ  

 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM TAKVİMİ: 

PANDEMİ KOŞULLARI NEDENİYLE, GEREKTİĞİ DURUMLARDA,  

TARİHLERDE ve UYGULAMARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. 

 

Başvuru İlanı  01/02/2022  

Başvuru ilanının duyuruda kalma süresi 01/02/2022-28/02/2022 

Başvuru Tarihleri 01/03/2021 – 15/03/2022 23:59 

Seçim ölçütlerine göre başvuru koşullarını karşılayan öğrencilerin 

kabul mektuplarının akademik uygunluk kontrolü için ilgili 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gönderimi 

16/03/2022 

Kabul mektuplarının akademik uygunluğuna dair onayın Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğüne Bildirimi 

(EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilecektir.) 

21/03/2022 Pazartesi 

 

Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce) (Yüz yüze) 

Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS (son 5 yıl 

içerisinde alınmış), TOEFL IBT (son 2 yıl içerisinde alınmış), 

YÖKDİL (son 5 yıl içerisinde alınmış) ve son 3* yıl içerisinde 

alınmış Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus 

başvuruları için yapılan EGEPT Sınav Sonuç Belgesi 

*05.08.2021 tarihli Ege Üniversitesi Senato kararı uyarınca, 2021 

yılında yapılmış EGEPT sonuçları geçerli değildir.  

**Hazırlık muafiyet sınav sonuçları geçerli değildir. 

23 Mart 2022 Çarşamba Saat 10:00 

(Bu tarih eğitimin seyrine göre 

değişim gösterebilecektir.) 

Yabancı Dil (İngilizce) Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı (Yüz yüze) 29/30/31 Mart 2022 

Yabancı Dil Yazılı Mazeret* Sınavı (İngilizce) (Yüz yüze)* 

Covid nedeniyle mazeret sınavına girecek öğrenciler, PCR test 

sonucu ile birlikte HES uygulamasından karantinada oldukları 

bilgisini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne 

erasmus@mail.ege.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.  

Diğer sağlık sorunları nedenleriyle öğrencilerimizin mazeret 

sınavına girebilmeleri için: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı “Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” 

uyarınca tam teşekküllü hastaneler tarafından verilen sağlık 

raporu ile mazeretlerini belgelemeleri ve Uluslararası İlişkiler 

30 Mart 2022  

mailto:erasmus@mail.ege.edu.tr


2 
 

Koordinatörlüğü’ne erasmus@mail.ege.edu.tr adresine 

göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı Dil (İngilizce) Konuşma Düzeyi Tespit Mazeret Sınavı (Yüz 

yüze)* 

Yalnızca, yazılı sınavın mazeretine giren veya sözlü sınavın mazeretine 

girecek öğrenciler girebilecektir. 

7 Nisan 2022  

Yabancı Dil (İngilizce) Konuşma Düzeyi Tespit Sınav Sonuçlarının 

ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek yüksekokullarından 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne gönderimi 

05/04/2022 Salı 

Seçim Sonuç Listesinin UİK tarafından ilanı ve eş zamanlı olarak 

birimlere resmi yazı ile bildirilmesi 
11/04/2022 Pazartesi 

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi 11/04/2022 – 18/04/2022 

Feragat Süresi  11/04/2022 – 30/12/2022 

* Mazeret sınavlarının tekrarı olmayacaktır. 

ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİ KONTENJANLARI  

Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunca onaylanan 2021-2022 Erasmus+ Staj 

Hareketliliği Kontenjan Tablosu aşağıda yer almaktadır. Üniversitemiz Değişim Programları 

Komisyonu kararına göre, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize staj hareketliliği için tahsis 

edilen hibenin kullandırılmasında, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarından 

gelen talepler göz önünde bulundurulmuş, daha önceki yıllarda faydalanmamış olan 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının tekliflerine pozitif ayrımcılık yapılmış 

ve diğer Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının geçmiş performansları da 

dikkate alınarak adil bir dağılım yapılmasına özen gösterilmiştir. 

2021 Proje Dönemi  
Erasmus+ Staj Hareketliliği Kontenjanları 

Çeşme Turizm Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi 4 

Eczacılık Fakültesi 2 

Edebiyat Fakültesi 
Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık, Sosyoloji, Psikoloji 

2 

Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

1 

Fen Fakültesi 
Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyokimya, Biyoloji, Kimya 
(Kimya bölümü için sadece yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.) 

4 
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Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Geleneksel Türk Sanatları, Mimarlık 

1 

Hemşirelik Fakültesi 2 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme 

3 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, 
Gazetecilik 

2 

Mühendislik Fakültesi  
 Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Deri Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği 

9 

Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Çocuk Gelişimi 

1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji 

1 

Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği 

1 

Su Ürünleri Fakültesi 1 

Tıp Fakültesi 7 

Ziraat Fakültesi 
 Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım 
Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal 
Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni 

4 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Eğitim Bilimleri A.B.D., Temel Eğitim A.B.D. 

1 

Fen Bilimleri Enstitüsü (Multidisipliner Programlar) 
Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Güneş Enerjisi, İş Güvenliği, Uluslararası 
Bilgisayar) 

5 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Afet Tıbbi A.B.D., Kronik Hastalıklar AB.D., Temel Onkoloji A.B.D. 

2 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü 
Kadın Çalışmaları A.B.D., Endüstriyel Tasarım AB.D. 

1 

Aliağa Meslek Yüksekokulu 1 

Bergama Meslek Yüksekokulu 1 

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı 1 

Emel Akın Meslek Yüksekokulu 1 

Havacılık Meslek Yüksekokulu 2 

TOPLAM 61 

* Bölüm/program/anabilim dalı belirtilen birimlerde, bölüm/program/anabilim dalları 

harici başvuru yapılmayacaktır.  
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*Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek yüksekokullarına yapılacak başvuru sayısının 

belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, asil öğrenciler dışındaki öğrenciler, 

başarı puan sıralamasına göre YEDEK ÖĞRENCİ olarak ilan edilecektir. 

* Kullanılamayan kontenjanlar için, kısıtlı bütçe nedeniyle, yedek listesinden asile öğrenci 

çekilmeyecektir. Yalnızca yedek öğrencileri ilan edilen 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek yüksekokullarında asil olarak seçilen öğrencilerin 

feragat etmesi halinde yedekten asile çekilme işlemi gerçekleştirilebilecektir. 

ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? 

ASGARİ ŞARTLAR 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir: 

1. Öğrencinin Ege Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 

ikinci veya üçüncü kademe2) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci3 

olması. (Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler 

faaliyetten yararlanamaz. Hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus+ staj hareketliğinden 

yararlanamaz.) 

2. 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. 

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

2.50/4.00 olması. 

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

dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden4 yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

4. Staj ilanında yer alan akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar, staj yapılacak 

kurum ya da kuruluşlardan kabul mektubu alınmış olması. 

5.Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde staj hareketliliğini gerçekleştiremez 

ve tam zamanlı öğrenci statüsünde olmadıkları için başvuru yapamaz.  

6. Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus+ staj 

hareketliliğinden faydalanmasına engel değildir.  

7. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

8. 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. 



5 
 

9. Üniversitemizde YTB burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ Staj 

Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları alınacak; 

hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler YTB burslarının 

kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair dilekçelerini başvuru esnasında, 

ErasmusPort Online Başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.  

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği 

yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)5 yurtdışında kısa dönemli 

veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel 

hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.  

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not 

ortalamasının tespitinde öğrencinin bağlı bulunduğu Öğrenci İşleri’nden almış olduğu güncel 

mezuniyet transkripti (başvuru tarih aralığında alınmış) kullanılır. 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, 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.  

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. 

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, 
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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.  

Staj faaliyetinin ortak ülkelerdeki* yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilecek olması 

halinde, bu yükseköğretim kurumunun kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci 

tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla kabul eden kurum arasında 

ikili kurumlararası anlaşma imzalanmış olmalıdır. 

*Ortak ülkeler, Ulusal Ajans’ın El Kitabı’nda belirtilen ve Program Ülkeleri dışında kalan ülke 

gruplarıdır. Ortak ülkeler listesi ve hibe bilgisi için lütfen Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler 

adlı ek dosyayı kontrol ediniz. 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları online sistem üzerinden 

(https://app.erasmus.ege.edu.tr/tr) alınacaktır. Öğrenciler, belirtilen adreste kayıt oluşturarak 

bireysel kullanıcı adı ve şifreleri ile başvuru formunu doldurmalı, gerekli belgelerin dijital 

kopyalarını 15 Mart 2022 tarihine kadar sisteme yüklemelidirler. 

Sisteme yüklenen evraklar Erasmus koordinatörlerine ayrıca gönderilmeyecektir. Başvuru 

süresinin dolmasının ardından, başvuru yapan ve başvuru kriterlerini sağlayan 

öğrencilerin kabul mektupları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilgili 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu koordinatörlerine iletilecek ve 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarından kabul mektuplarının içeriğinin 

öğrencinin öğrenim gördüğü branş ile uygunluğuna dair resmi onay yazısı istenecektir.  

 

BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 

1- Staj yapılacak kurumdan alınan Kabul Mektubu/Hareketliliğe Kabul Edileceğine Dair E-

mail Çıktısı-  

Pandemi nedeniyle staj yapılacak tarih aralığı karşı kurum tarafından net olarak belirtilemiyor 

ise, öğrencinin asgari 60 gün süre ile stajdan yararlanması için kabul edileceğine dair beyan 

zorunludur. Ancak öğrenci seçildikten sonra vize başvuru aşamasında açık tarihli kabul 

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

gerçekleştirilebilecektir.  

2- Öğrencinin bağlı bulunduğu Öğrenci İşleri’nden almış olduğu güncel mezuniyet transkripti 

(başvuru tarih aralığında alınmış olması zorunludur.) 

3- Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS (son 5 yıl içerisinde alınmış), TOEFL IBT 

(son 2 yıl içerisinde alınmış), YÖKDİL (son 5 yıl içerisinde alınmış) ve son 3 yıl içerisinde 

alınmış EGEPT Sınav Sonuç Belgesi (05.08.2021 tarihli Ege Üniversitesi Senato kararı 

gereği, 2021 yılında yapılmış olan çevrimiçi EGEPT sınav sonucu geçerli değildir.) 
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*(Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.) 

** Hazırlık muafiyet sınav sonuçları geçerli değildir.  

4- Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak 

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

5- Şehit Ve Gazi Çocuğu Olması Durumunda Duruma İlişkin Belge  

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

koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı 

7 – YTB burslusu öğrenci ise “YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul 

ettiklerine” dair imzalı dilekçe 

YABANCI DİL DÜZEYİ TESPİTİ 

Yabancı dil düzeyinin tespiti, pandemi nedeni ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek yazılı 

sınav ve konuşma düzeyi tespit sınavı ile yapılacaktır. 

Yazılı Sınav 

Başvuruları uygunluk kontrolü sonucunda uygun görülen öğrencilerin yabancı dil yeterlik 

düzeylerinin belirlenmesi için Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavı (İngilizce), Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır. Ege 

Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT VE EGEPT sınavlarının 

birinden muafiyeti olmadığı sürece, staj hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin bu sınava 

girmesi zorunludur. Başvuruda eşdeğer yabancı dil belgesi sunan öğrenciler, yabancı dil yazılı 

sınavına giremez. 

Yabancı Dil Yazılı Mazeret Sınavı (İngilizce) (Yüz yüze) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü ve Ege Üniversitesi web sayfalarında ilan edilecektir.  

Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not 

alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 

veya daha yüksek not alınması gerekir. 

Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri: 

 

YDS: 5 yıl YÖKDİL: 5 yıl TOEFL IBT*: 2 yıl EGEPT: Son 3 yıl** 

*(Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)  

** 05.08.2021 tarihli Ege Üniversitesi Senato kararı gereği, 2021 yılında yapılmış olan 

çevrimiçi EGEPT sınav sonucu geçerli değildir. 

*** Hazırlık muafiyet sınav sonuçları geçerli değildir. 
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Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlik Çizelgesi ektedir. 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 

Konuşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan “Yabancı Dil (İngilizce) Konuşma Düzeyi 

Tespit Sınavı” Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından oluşturulan 

komisyonlar tarafından yapılır. Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 29/30/31 Mart 

2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav yeri ve saati başvuran öğrencilere 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları Koordinatörlerince duyurulacaktır.  

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Mazeret Sınavı, 7 Nisan 2022 tarihinde yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati başvuran öğrencilere Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları 

Koordinatörlerince duyurulacaktır. 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı sonuçları Erasmusport Online Başvuru Sisteminde 

ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir.   

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

Notunun %75'i ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacak 

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

Lisans öğrencilerinin sözlü sınava girebilmesi için yabancı dil yazılı sınavından (veya Ege 

Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların Ege Üniversitesi not dönüşümüne göre) 100 

üzerinden 60 veya daha yüksek not alması gerekir. Lisansüstü öğrencilerinin sözlü sınava 

girebilmesi yabancı dil yazılı sınavından (veya Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen 

sınavların Ege Üniversitesi not dönüşümüne göre) 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not 

alması gerekir. Bu puanı sağlayamayan öğrenciler sözlü sınava giremez ve hareketlilikten 

faydalanamazlar. 

Yabancı dil sınavlarının yazılı %75 ve sözlü %25 ortalamalarının lisans öğrencileri için en az 

65, lisansüstü öğrencileri için en az 70 olmalıdır.  

TÜM PUANLAMA KRİTERLERİ SONUNDA TOPLAM BAŞARI PUANI 65 PUANIN 

ALTINDA KALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZ VE 70 PUANIN ALTINDA KALAN 

LİSANÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZ ASİL VEYA YEDEK LİSTELERİNDE YER 

ALAMAYACAKLARDIR. 

 

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. 
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Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (100 üzerinden) 

Dil seviyesi (yazılı ve sözlü sınav sonucu) %50 (100 üzerinden) 

(yazılı sınav %75, sözlü 

sınav %25) 

Şehit ve gazi çocukları1 +15 puan 

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler2 

 

+10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) 

önceliklendirilir.3 

+5 puan  

 

Aynı kademede 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 

2020 Proje Döneminde (2020/2021 Akademik Yılında) 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Ege 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. 

Toplam başarı puanı Erasmusport sistemi üzerinden otomatik olarak hesaplanacaktır. 

Sonrasında, öğrenci değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, kontenjan talebinde bulunan 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına tahsis edilen kontenjanlar ve başarı 

puan sıralaması esas alınarak (en yüksekten aşağıya doğru) Üniversitemiz Değişim Programları 

Komisyonu tarafından onaylanacak ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan 

edilecektir.  

 
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.   


