
2022 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KISA DÖNEM DOKTORA HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURULARI 

2022 Proje Dönemi Erasmus+  Kısa Dönem Doktora Hareketliliği başvuruları başlıyor. 

Başvurular 09 Ocak 2023 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr  

adresindeki online başvuru portalı üzerinden alınacaktır. 

 

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

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

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

hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. 

Post-doc’lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj 

hareketliliğine katılabilir. 

 

-Başvuru Koşulları Nelerdir? 

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde doktora programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak, 

 Akademik not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması 

 Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik 

puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın). 

 Gidilecek kurumun öğrenim dili veya İngilizce dilinden YDS  (65 puan) veya eşdeğer 

sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yapılmış olan Seviye Belirleme sınavı sonucunu beyan edebilirler. Bu sınavdan en az 

70 puan almış olmaları gerekmektedir. Üniversitemizde hazırlık okumuş olan 

öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanı veya İYS puanının (en az 70 puan almış olmak 

gerekmektedir) geçerlilik süresi 3 yıldır. 

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 
sürenin 12 ayı geçmemesi. 

 2023 yılında Doktora Programından mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet 

tarihinden itibaren bir yıl içinde hareketliliklerini tamamlamak üzere bu çağrıda başvuru 

yapabilirler. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

- Değerlendirme 

Ölçüt  Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına  
(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  

+15 puan 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu


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) 
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 
kaydıyla) 
(Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  
“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te 
yer alan Engellilik Sağlık Kurulu  
raporunu ibraz etmesi gerekir.) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında 
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrencilere 
(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) 

+10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar 
(DOTs) önceliklendirilir 

+5 puan 

Başvuru esnasında kabul mektubu sunma +10 puan 

Daha önce 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 

 

-Kontenjanlar 

Üniversitemize verilen hibe miktarına göre toplam kontenjan 1 öğrenci olarak öngörülmektedir. Bu 

kontenjan nihai, olmayıp esas kontenjan başvurulardan sonra kesinleşecektir.  

-Hibe Miktarları 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülkeler)* 

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15’inci gününden 
30’uncu gününe kadar 

Günlük 50 Avro 

 

*Programla ilişkili ülkelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. 

https://erasmus.medeniyet.edu.tr/documents/erasmus/2022-yili-uygulama-el-kitabi-3.pdf


Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek 

hibesi verilebilir. 

Doktora hareketliliğinde kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür.  Kısa 

Dönem Doktora hareketliliği için 7 günlük (5 faaliyet günü + 2 seyahat günü için) hibe 

verilecektir.  

Hibesiz gitmek isteyen öğrenciler için de aynı başvuru koşulları geçerlidir ve hibesiz kontenjan 

için sayı sınırlaması yapılmamıştır. 

Hareketlilik süreci 1 Nisan 2023’de başlar ve  31 Temmuz 2024’de sona erer. Hareketlilikten 

yararlanacak öğrencilerin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. 31 Temmuz 2024 tarihinden sonraki tarihlerde gerçekleştirilen hareketlilikler, 

Erasmus hareketliliği kapsamında değerlendirilmeyecek ve hibeli öğrencilere hibeleri 
ödenmeyecektir. 

 

-Nasıl Başvuru Yapabilirim? 

Başvurular 09 Ocak 2023 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr 

adresinden E-devlet şifreleri ile giriş yapılarak alınacaktır. Başvuru için gerekli tüm belgeler 

online başvuru sistemine yüklenecek olup, elden belge teslim edilmeyecektir. 

• Güncel transkript belgesi 

• Yabancı Dil Belgesi 

 Varsa Kabul Belgesi 

• Başvuran adayın varsa yukarıda sayılan özel durumlarına ilişkin belgeler (engellilik, şehit 

ve gazi çocuğu olma, 2828 sayılı SHK kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış olanlar vb.) 

İletişim Bilgileri 

Erasmus Programı Koordinatörlüğü 

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016 

Kadıköy, İSTANBUL 

Tel: 0216 280 20 15 / 0216 280 22 08 

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr 
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