
 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

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

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puanı Sonuç Duyurusu 

 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Erasmus+ KA103 Seçim Komisyonu, COVID-19 Salgını tedbirleri hasebiyle çevrim içi sanal ortamda, 17.07.2020 Cuma günü saat 

11.30’da toplanmıştır. Şubat 2020’de başlatılmış olmasına rağmen, COVID-19 salgını sebebiyle ertelenen 2020-2021 Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj 

Hareketliliği başvuru sürecinin 24.07.2020 tarihi itibariyle, aşağıda C-Maddesinde belirtilen güncellenmiş takvime göre sürdürülmesine; bununla birlikte, COVID-19 

salgını sebebiyle öngörülebilir yükseköğretim ve uluslararası dolaşım süreçlerinin yer almamasından dolayı, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için Erasmus+ KA103 

Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği planlanmamasına, faaliyetlerin ilgili akademik yılın Bahar Dönemi için planlamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 

2020-2021 Akademik Yılı, Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puan Sonuçları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur: 

2020-2021 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Erasmus+ Toplam Başarı Puanı Sonuçları için lütfen tıklayınız. 
 

DİKKAT! ! ! 

Daha önceden ilan edilen ilk Başvuru Duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. Tüm adayların ilanı dikkatlice okumaları önemle rica edilmektedir: 

http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/ 

 A- Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puan Sonuçları 
 

1- Toplam Başarı Puanı ve Değerlendirme Ölçütleri Hakkında Açıklama 

Lütfen aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz. 

- Öğrenim Hareketliliği için Erasmus+ Yabancı Dil Sınav Puanı Limiti: 70/100 

- Staj Hareketliliği için Erasmus+ Yabancı Dil Sınav Puanı Limiti: 60 /100 

 

Değerlendirme Ölçütleri 
 

Ölçüt Puan  

Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Şehit ve gazi çocuğu olmak +15 puan 

Engel durumu (engelliliğin aday tarafından belgelenmesi gereklidir)  +10 puan  

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış bir aday olmak +10 puan 

Daha önce hibeli veya hibesiz olarak Erasmus+ Programı faaliyetlerinden en az birinden faydalanmış olmak 

Adayın, aynı öğrenim kademesi içerisinde (öğrenim-staj hareketliliği faaliyeti ayrımı olmadan) tekrar başvurması halinde 

uygulanır. 

-10 puan  

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak -10 puan  

Hareketliliğe seçildiği halde, ilan edilen feragat süresi içinde bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmamak -10 puan  

İki hareketlik türüne aynı anda başvurmak (Aday tercih ettiği hareketlilik faaliyeti türünde puan azaltma yapılır.) -10 puan  

Hareketliliğe seçilmiş olduğu halde, yükseköğretim kurumu tarafından, hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmamak  

(Adayın Erasmus+ Programı faaliyetlerinden birine tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz sınava girmemek  

(Adayın Erasmus+ Programı faaliyetlerinden birine tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

http://site.adu.edu.tr/uik/2020-21/4a-2020-21ErasmusToplamBasariListesi.xls
http://site.adu.edu.tr/uik/2020-21/4a-2020-21ErasmusToplamBasariListesi.xls
http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/


 

Önemli Hususlar: 

i. Hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı anda başvuran bir adayın her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda “10 puan” azaltmanın hangi faaliyete uygulanacağına 

ilişkin adaydan bir “tercih dilekçesi” alınır, Tercih dilekçesi için tıklayınız 

ii. Çift anadal programlarından birinde öğrenim gören bir adayın her iki anadalda faaliyete başvurması durumunda, faaliyetini hangi anadalda yapacağına ilişkin adaydan bir 

“tercih dilekçesi” alınır. Tercih dilekçesi için tıklayınız 

Yukarıda belirtilen tercih dilekçelerinin 07 Ağustos 2020, saat 17.00’a kadar uik@adu.edu.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi gerekmektedir.  

Her iki faaliyete başvurusu olan adayların listesi için tıklayınız. 

2- Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puan Sonuçları Listesinde Kullanılan Renkler Hakkında Açıklama 

1 – ‘Toplam Başarı Puanı’ sütununda, sadece % 50 Akademik Başarı Düzeyi + %50 Dil Seviye Puanı hesaplananlar “Beyaz” renkle gösterilmektedir, 

2 –  ‘Toplam Başarı Puanı’ sütununda, daha önce yararlanma durumları için 10 puanı düşülen adaylar “Sarı” renkle gösterilmektedir, 

3 – 2019-2020 Akademik yılında Hareketliliğe seçildiği halde ilan edilmiş olan feragat süresi içinde herhangi bir yazılı bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmayan ve bu sebeple puanlarında 10 puan azaltma uygulanan adaylar “Kırmızı” renkle gösterilmektedir.  

 

B- İtiraz Hakkında 

İlan edilen Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Toplam Başarı Puanı Sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, Koordinatörlük 

bünyesinde yer alan Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne e-posta ile itirazlarını iletmelidir.  

 

İletişim E-posta Adresi:    uik@adu.edu.tr 

İtiraz için Son Tarih:    30 Temmuz 2020 - Saat: 17:00 

 

Yukarıda belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://site.adu.edu.tr/uik/2020-21/4c-2020-21tercih.doc
http://site.adu.edu.tr/uik/2020-21/4d-2020-21ciftanadal.doc
mailto:uik@adu.edu.tr
http://site.adu.edu.tr/uik/2020-21/4b-2020-21Erasmusikibasvuru.xls
http://site.adu.edu.tr/uik/2020-21/4b-2020-21Erasmusikibasvuru.xls


 

C- 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi 

 

 

 TARİH – SAAT YER 

Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği toplam başarı puan ve sıralama ilanı 24.07.2020 saat: 10.00 
http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği toplam başarı puan ve sıralama ilanına itiraz için 

son tarih 
30.07.2020 saat: 17.00 

uik@adu.edu.tr 

Hem öğrenim hem staj hareketliliğine başvuran adayların,  -10 puan uygulanması hakkında 

tercih dilekçesi iletmeleri için son tarih 
07.08.2020 saat: 17.00 

uik@adu.edu.tr  

Çift anadalda öğrenim gören ve her iki dalda faaliyete başvuran adayların, tercih dilekçesi 

iletmeleri için son tarih 
07.08.2020 saat: 17.00 uik@adu.edu.tr  

Hareketlilikten hibesiz yararlanmak isteyen adayların dilekçe vermeleri için son tarih  14.08.2020 saat: 17.00 uik@adu.edu.tr 

Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği asil/yedek/hibesiz adaylarının ilanı 19.08.2020 saat: 10.00 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği asil/yedek/hibesiz aday ilanına itiraz için son tarih 28.08.2020 saat: 17.00 
uik@adu.edu.tr 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği asil listesinde yer alan adayların gidecekleri ülke ve 

üniversitelere atanması ilanı 
04.09.2020 saat: 16.30 http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği asil listede yer alan adayların gidecekleri ülke ve 

üniversitelere atanması ilanına itiraz için son tarih 
11.09.2020 saat: 17.00 uik@adu.edu.tr 

Programdan vazgeçenler (Feragat Dilekçesi) için son tarih 14.09.2020 saat: 17.00 uik@adu.edu.tr 

Programdan vazgeçen adaylardan boşalan kontenjanlara atanan yedeklerin ilanı 18.09.2020 saat: 11.00  http://idari.adu.edu.tr/disiliskiler 

Deneme e-postası gönderimi 18.09.2020 saat: 16.00  

Öğrenim Hareketliliği asil ve hibesiz adaylara 

erasmusogrenim@adu.edu.tr adresinden, Staj 

Hareketliliği asil/yedek/hibesiz adaylara da 

erasmusstaj@adu.edu.tr adreslerinden birer 

deneme e-postası gönderilecektir. Bu tür bir e-

posta almayan adayların, aynı tarihte ilgili adrese 

durumu bildirmeleri (deneme e-postası 

almadıklarını belirtmeleri) gerekmektedir.   

Erasmus+ öğrenim hareketliliği asil/hibesiz adaylar için 1. Oryantasyon toplantısı 23.09.2020 saat: 11.00 
Google Meets: Bağlantısı e-posta ile 

paylaşılacaktır. 

Erasmus+ staj hareketliliği 1. Oryantasyon toplantısı 23.09.2020 saat: 14.00 
Google Meets: Bağlantısı e-posta ile 

paylaşılacaktır. 
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