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2021/2022 KA131 ve 2021/2022 KONSORSİYUMLARI ERASMUS ÖĞRENİM VE 
STAJ HAREKETLİLİĞİ 
PROJE NUMARALARI:  

2021-1-TR01-KA131-HED-000003051 
2021-1-TR01-KA131-HED-000006531(KONSORSİYUM) 

2022-1-TR01-KA131-HED-000054234 
2022-1-TR01-KA131-HED-000059267(KONSORSİYUM) 

 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
2023-2024 Akademik Yılı Erasmus ve Exchange yolculuğu seni bekliyor.  
 
Peki ilk olarak ne yapmalısın? 
 
Öncelikle https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 
başvuru formunu portal üzerinden 09 Şubat 2023 – 23 Şubat 2023 tarihleri 
arasında eksiksiz doldurmalı ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış 
transkriptini(E-devletten alınabilir)sisteme yüklemelisin. (Başvuru linki 09 
Şubat’tan itibaren aktif olacaktır.) 
 
Başvuru yapabilmen için neler gerekli? 
 
• AGÜ öğrencisi olmak 
• En az birinci sınıf öğrencisi olmak ve en az bir akademik yarı yılı tamamlamış 

olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz) 
• Lisans öğrencisiysen en az 2.20/4.0 akademik ortalamasının olması 
• Lisansüstü öğrenciysen en az 2.5/4.0 akademik ortalamasının olması  
• Erasmus Öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, faaliyetin 

gerçekleşeceği yarı yılda (Güz/Bahar) en az 30 AKTS ders yükünün 
bulunması 

• Son sınıf öğrencileri yalnızca mezuniyet sonrası için Erasmus staj 
hareketliliğine 

başvurabilir. 
• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce hareketlilik faaliyetlerinden 

yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi  
 
 

Değerlendirmeler hangi ölçütlere göre olacak? 
 

a) Akademik başarı düzeyi: %50 + Dil Puanı: %50   
b) Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla): +10 puan 
c) Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan 
d) Daha önce hibeli veya hibesiz yararlanma (her bir hareketlilik için): -10 

puan 
e) Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
f) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 
öğrencilere: +10 puan 

g) Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından 



 2 

hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -
5 puan 

h) Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın  
hareketliliğe katılmama: -10 puan 

i) İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği 
hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan 

j) Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin 
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan 

k) Başvuru sırasında staj yeri kabul mektubu sunma: +10 puan 
l) Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar(DOTs) önceliklendirilir: +5 

puan 
m) Başarılı olmak şartıyla, isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip 

hareketliliklerini kendileri karşılayabilir. 
n) Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece 

bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 
 
Bölümlere ve Enstitülere Dağıtılan Kotalar 
 
Staj Hareketliliği için yapılan kota dağılımı: 
 
Architecture: 2 
Bioengineering: 2 
Business Administration: 2 
Civil Engineering: 1 
Computer Engineering: 2 
Economics: 1 
Electrical and Electronics Engineering: 2 
Graduate School of Engineering: 1 
Graduate School of Social Sciences: 1 
Industrial Engineering: 1 
Mechanical Engineering: 1 
Molecular Biology and Genetics: 2 
Political Science and International Relations: 2 
Psychology: 1 
 
 
Öğrenim Hareketliliği için yapılan kota dağılımı: 
 
Architecture: 1 
Bioengineering: 1 
Business Administration: 1 
Civil Engineering: 1 
Computer Engineering: 1 
Economics: 1 
Electrical and Electronics Engineering: 1 
Graduate School of Engineering: 1 
Graduate School of Social Sciences: 1 
Industrial Engineering: 1 
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Mechanical Engineering: 1 
Molecular Biology and Genetics: 1 
Political Science and International Relations: 1 
Psychology: 1 
 
 
 

 
Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği  
 
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği 
sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, 
ekonomik ve sosyal açıdan imkanları 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  

3.   Diğer ebeveyn geliri olmayıp 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.   Engelliler1 
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, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave 
Hibe Desteği sağlanabilecektir:  

Hareketlilik Türü    İlave Hibe Desteği Miktarı 

1-12 ay öğrenci hareketliliği   Aylık 250 € 

 

                                                 
1 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi 
Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel 
oranına sahip engelliler 
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Yeşil Seyahat Desteği  

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri 
durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 
güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.  

Yabancı Dil Sınavı 
 
Başvuru kriterlerine sahipsen ve başvurunu yaptıysan ikinci adım Yabancı Dil 
Sınavı. 04 Mart 2023 tarihinde yapılacak dil sınavını kaçırmamalısın.  (Yabancı Dil 
Sınavı Erasmus ve Exchange için tek sefer yapılacaktır.)  
 
ÖNEMLİ: Erasmus ve Exchange fırsatlarından faydalanabilmek için yabancı dil 
sınav barajı 50 olarak belirlenmiştir.  
 
Yabancı Dil Sınavından da başarılı olduysan,  
 

Öğrenim hareketliliği için üniversite seçme zamanı. Öğrenim 
hareketliliğini sadece bölümünün ikili anlaşması bulunan üniversitelerde 
gerçekleştirebilirsin. Bölüm bazlı ikili antlaşmaların linkine web sayfasında yer 
alan İkili Anlaşmalar listesinden ulaşabilirsin.  
 

Staj hareketliliği için ise kurum ve kuruluşlardan kabul mektubu alma 
zamanı. Ancak, aşağıda listelenen kurumlar staj faaliyeti için uygun değildir; 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies_en )  

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 
 
 
Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için 
verilecek aylık maddi destek miktarları: 

1. ve 2. grup ülkeler olan Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, İrlanda, 
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney 
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan için 600 Avro 
Öğrenim/750 Avro Staj 
 
3. grup ülkeler olan Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye için 450 Avro Öğrenim/600 Avro Staj 

 
Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız. 
 

Unutma! 
 
BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK(ONLİNE) VE BAŞVURU TARİHLERİ 
İÇERİSİNDE ALINMIŞ TRANSKRİPTİNİ (E DEVLETTEN ALINABİLİR) SİSTEME 
YÜKLEMEK İÇİN SON TARİH 23 ŞUBAT 2023 SAAT 17.00’DİR. 
 
ÖNEMLİ: ERASMUS VE EXCHANGE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINI LÜTFEN 

http://erasmus.agu.edu.tr/ikilianlasmalarimiz
http://erasmus.agu.edu.tr/bolumkoordinator
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KAÇIRMAYINIZ.   
  
Detaylı bilgi ve soruların için: erasmus@agu.edu.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Dear Students, 
Online Applications for Exchange & Erasmus programs for the 2023-
2024 academic year will be available in between 09 February 2023 – 23 February 
2023 on https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr. You may fill the application form via 
portal system. (The application link will be active after 09 February.) You must 
complete your application within this date range and upload your transcript(Could 
be take from e-devlet) received within the application dates to the system. 
 
Who can apply:  
 

 AGU Students 
 You should be at least first year students and completed at least one 

semester at AGU (Prep School Students are not eligible to apply) 
 CGPA: At least 2.20/4.0 for undergraduate students and 2.5/4.0 for Master 

and Doctoral students 
 For study mobility, you must have AGU course load of minimum 30 ECTS for 

the semester in which you plan to participate Erasmus Programme 
 4th year students may apply only for Erasmus Traineeship 
 If it has benefited from the mobility activities before within the current 

education level, the total duration with the new activity should not exceed 
12 months. 
 

Selection Criteria:  
 

a) %50 CGPA + % 50 English Proficiency Exam  
b) 10 points will be added to the overall score of students with disabilities. 
c) 5 points will be added to the overall score of the students who are the chil

drens of martyries and veterans. 
d) 10 points will be decreased from the overall score of the students for each

 participation of Erasmus Program 
e) 10 points will be decreased from overall score of the students if they go to 

the country of their nationality. 

mailto:erasmus@agu.edu.tr
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f) 10 points will be added to the overall score of the students who have been
 under protection by 2828 Social Services Law and 5395 Child protection 
law. 

g) For the students who are selected for the mobility: 
5 points will be decreased from overall score of the students if they do not 
attend the meetings / trainings organized by the higher education 
institution without excuses (if the student applies again for Erasmus) 

h) 10 points will be decreased from overall score of the students if they with
draw from the program after the given deadline for withdrawal.  

i) 10 points will be decreased from overall score of the students if they apply 
for both internship and study mobility together (the student will decide for 
which mobility type we will reduce the point) 

j) 5 points will be decreased from the overall score of the students if they do 
not attend English Exam without an excuse. (Applicable if the student re-
applies to Erasmus) 

k) 10 points will be added to the overall score of students submitting 
internship acceptance letter.  

l) Internships to develop digital skills (DOTs) are prioritized: +5 points 
m) After you are selected as Erasmus candidate, if the quota for grant is not 

available, you may use the Erasmus status as a Zero Grant Student.  
n) Students 'studying in a double major' can apply for mobility from only one 

major in the same application period. 

Quota Distribution for Departments and Institutes 

For internship: 

Architecture: 2 
Bioengineering: 2 
Business Administration: 2 
Civil Engineering: 1 
Computer Engineering: 2 
Economics: 1 
Electrical and Electronics Engineering: 2 
Graduate School of Engineering: 1 
Graduate School of Social Sciences: 1 
Industrial Engineering: 1 
Mechanical Engineering: 1 
Molecular Biology and Genetics: 2 
Political Science and International Relations: 2 
Psychology: 1 
 
 
For Study:  
 
Architecture: 1 
Bioengineering: 1 
Business Administration: 1 
Civil Engineering: 1 
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Computer Engineering: 1 
Economics: 1 
Electrical and Electronics Engineering: 1 
Graduate School of Engineering: 1 
Graduate School of Social Sciences: 1 
Industrial Engineering: 1 
Mechanical Engineering: 1 
Molecular Biology and Genetics: 1 
Political Science and International Relations: 1 
Psychology: 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Additional Erasmus Grant Support 

Additional Grant Support may be provided to disadvantaged participants in 
addition to the grant they are entitled to. In order to be able to grant the said grant, 
the disadvantaged participant is defined as an individual with limited economic 
and social opportunities and who fits into the following sub-categories. 

 1) Those who are subject to Law No. 2828 (Those who have a protection, 
care or shelter decision by the Ministry of Family and Social Services pursuant to 
Law No. 2828) 

2) Students for whom protection, care or accommodation decision has 
been taken within the scope of Child Protection Law No. 5395 

3) Those who do not have other parent income and receive an orphan's 
pension 

4) Children of Martyrs / Veterans 

5) Those who are granted a pension for themselves or their families (the 
student must submit a document proving that he or she has received financial 
support from municipalities, public institutions and organizations (Ministry, 
Social Assistance and Solidarity Foundations, General Directorate of Foundations, 
Kızılay, AFAD when making the Erasmus application is sufficient.) 
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6) Students with disabilities2 

7) Students who have one of their parents or their guardians, who are over 
65, and who receive disability or needy pension within the scope of the Law No. 
2022, dated 01.07.1976 on Pensions for Needy, Powerless and Orphaned Turkish 
Citizens and Disabled and Needy Turkish Citizens 

The following amounts of Additional Grant Support can be provided to 
students who meet the above scope, upon their request and on condition that they 
document their situation: 

 

Type of Mobility   Additional Grant 

2-12 Long term mobility  Monthly 250 € 

 

 

Green Travel Support 

Students/new graduates who do not receive travel support, if they prefer green 
travel, can be given an additional one-time grant of 50 Euros and an individual 
support grant for up to 4 days for their travel days. 

Language Exam 

If you meet the application criteria and have made your application, the second 
step is the Language Exam. You should not miss the language exam that will be 
held on 04 March 2023. (Foreign Language Exam will be held once for Erasmus 
and Exchange.) 

IMPORTANT: In order to benefit from Erasmus and Exchange opportunities, the 
minimum score for language exam has been determined as 50. 

 
After you complete the language exam successfully, It’s time to choose the 
university for study mobility. Please check our bilateral agreement list carefully 
and make your choices accordingly for study mobility.   
 
And also, time to get an accaptance letter from an institution related with your 
department for internship mobility. Yet, institutions listed below are not 
acceptable for internship mobility; 

- European Union Institutions and Agencies  
                                                 
2 Persons with disabilities who have a disability rate of at least 70%, documented by the Disability 

Health Board report in the "Regulation on Disability Assessment for Adults" published in the Official 

Gazette dated February 20, 2019 and numbered 30692 

http://erasmus.agu.edu.tr/bilateralagreements
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- Institutions conducting EU programs such as National Agencies 
 

The Erasmus grants: 
 
First and second group countries:  Denmark, Finland, Sweden, Iceland, 
Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, Cyprus, 
Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece, Ireland  600 Euro for 
study/750 Euro for internship 
 
Third group countries:  Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, 
Lithuania, Hungary, North Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Serbia, Turkey 450 Euro for study/600 Euro for internship 
 

 
 
Departmental Coordinators list please click here. 
 
Don’t forget! 
 
THE DEADLINE TO COMPLETE THE APPLICATION FORM (ONLINE) AND UPLOAD 
THE TRANSCRIPT THAT WAS TAKEN WITHIN THE APPLICATION DATES (CAN BE 
OBTAINED FROM E-DEVLET) TO THE SYSTEM IS 23 FEBRUARY 2023 AT 17:00. 
 
 
IMPORTANT: PLEASE DO NOT MISS ERASMUS AND EXCHANGE INFORMATION 
MEETINGS. 
 
For more details: erasmus@agu.edu.tr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://erasmus.agu.edu.tr/departmentalcoordinator
mailto:erasmus@agu.edu.tr

