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2023-2024 AKADEMİK YILI - GÜZ VEYA BAHAR DÖNEMİ 
ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI 

2022-1-TR01-KA131-HED-000064006 NO’LU ERASMUS PROJESİ 
 
Öğrenim Hareketliliği 
 
Öğrenciler, herhangi bir öğrenim kademesinde diploma programlarının bir parçası olarak yurtdışındaki 
ortak yükseköğretim kurumlarından birinde öğrenim hareketliliği yapabilir.  
 
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun (üniversitemizin) var olan 
kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı 
öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. 
 
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre 
(1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.  
 
Doktora Hareketliliği 
 
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. 

Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu  

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez. Kayıt 
dondurulan dönemde öğrenim hareketliliği başvurusu yapılabilir.  

Öğrenim Hareketliliğinde Süreler  

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak 
gerçekleştirilir.  

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.  

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr 
tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. 

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari 
sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da 
durum, mücbir sebep sayılmadan önce ofisimiz ile iletişime geçilmelidir. 
Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet 
geçersiz sayılır ve hibe ödenmez. 
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Toplam Faaliyet Süresi Sınırı  

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) varsa 2014-2020 
Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) 
yapılan öğrenci hareketliliğI süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim 
kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek 
şekilde planlanması gerekir.  

Faaliyet Süresinin Uzatılması  

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin 
fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik 
durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir. 
Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay önce 
sunulması gereklidir.  

Akademik Ücretler  

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik 
ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve 
kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin 
fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler 
konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret 
talep edilebilir.  

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına 
kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.  

Asgari Şartlar  

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:  

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 
ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,  

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. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. 
Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir 
akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması 
düzenlenebilir (Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 ECTS 
kredisidir.) 
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4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde 
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 
ayı geçmemesi.  

5.  Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe 
başvurabilirler. 

Seçim Ölçütleri 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 
aşağıda yer almaktadır: 

 

* 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 

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla)
+10 puan**

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 
barınma kararı alınmış öğrencilere

+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 azalma 

uygulanır)
- 10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 
kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 
katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine 

tekrar başvurması halinde uygulanır)

- 5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 
girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar 

başvurması halinde uygulanır)
- 5 puan
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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. 

** 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. 

*** 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. 

Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu 
yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye 
öncelik verilir. 

Not Dökümü  

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının 
tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) 
yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek 
lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti 
oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.  

Benzer şekilde, lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve seçim yapılan yükseköğretim kurumunda henüz 
transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki eğitim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 
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.  

Tahmini Kotenjanlar   

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre Rektörlüğün 
görevlendirdiği Seçim Komisyonu tarafından ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın Uygulama Kitabında belirttiği 
esaslara dayanarak aşağıda yer alan maddelere göre belirlenecektir: 

• Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2022 sözleşme yılı için üniversitemize tahsis ettiği hibe miktarı, 
• Bölümlerin kurumlararası anlaşma sayısı, 
• Bölümlerin anlaşmalardaki toplam kontenjanları, 
• Erasmus puanları, 

!! Erasmus Ofisi, öğrencilerin İngilizce sınavı sonrası başarı durumuna göre kontenjan sayılarını 
yeniden belirleme hakkını saklı tutar. 

Aynı okulu tercih eden öğrenciler arasında puan(lar)ı yüksek olan(lar) yerleştirme için önceliklendirilir. 
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EĞİTİM DÜZEYİ KONTENJAN 

DOKTORA 1 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 

1 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 

YÜKSEK LİSANS 1 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 

1 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 

FAKÜLTE 22 

Diş Hekimliği Fakültesi 1 

Tıp Fakültesi 1 

İletişim Fakültesi 5 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 5 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 

MYO 1 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 

TOPLAM 25 

 

*Asil listede yer alan öğrencinin hakkından feragat etmesi halinde sıra aynı enstitü/fakülte/yüksek 
okulda yer alan yedek listedeki öğrenciye geçecektir. 

**Boşta kalan kontenjan olması halinde kontenjan enstitü/fakülte/yüksek okul fark etmeksizin genel 
sıralamada Erasmus puanı en yüksek olan öğrenciye verilecektir.  
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Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 
masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, 
öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı 
niteliğindedir. 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 
gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. 

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki 
tablolarda yer almaktadır: 

 

*Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimiz 1 dönem için en fazla 4 ay 15 gün 
hibelendirilecektir. 

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)  

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

*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. 
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Öğrenci 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 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  

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. Engelliler
14 15 

 
7. Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz  
8. 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
16  

14 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                     . 
15 2021 projesi ile hareketliliğe katılan öğrenciler de bahsi geçen ilave desteklerden faydalanırlar. 
16 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf   

 

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.  

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, 
hareketlilik türüne göre yukarıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir: 

 

 



                                          
 
 

erasmus@uskudar.edu.tr 
 

8 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer 
başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 
Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme 
yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

Seyahat Desteği  

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları 
alacaklardır:  

•  Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenciler. 

 

17 Katılımcı başına seyahat mesafesi temel alınmıştır. Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından 
sağlanan mesafe hesaplayıcısı 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm ) 

kullanılarak hesaplanmalıdır. Gidiş- dönüş seyahatini destekleyecek AB miktarının hesaplanması için 
tek yönlü bir seyahat mesafesi kullanılmalıdır.  

Seyahat Desteği Almayan Öğrenciler için 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.  

İçerme Desteği (Inclusion Support) 

Özel ihtiyacı olan öğrencilerin (fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu hareketlilik 
faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır) programa katılmasını teşvik etmek 
amacıyla öğrencilere İçerme Desteği sağlanabilmektedir. Özel ihtiyacı olan öğrencinin Erasmus+ Ofisine 
destekleyici dokümanları ile birlikte iletişime geçmesi beklenmektedir. Örn. özel ihtiyaç sahibinin 
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İçerme Desteği engelliliğine ilişkinse engelliliği ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doctor raporu (3 aydan 
eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu sunması 
beklenmektedir. Öğrenci seçildikten sonra Erasmus+ Ofisi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’nın talep 
ettiği şekilde başvuru yapılarak sonuç beklenecektir. 

İngilizce Yeterlilik Sınavı 

• Başvuru kriterlerini sağlayan öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü 
tarafından 28 Şubat 2023 tarihinde yapılacak yüz yüze İngilizce Yeterlilik sınavına gireceklerdir.  
 
Sınav hakkında detaylı bilgi için hazirlikbilgi@uskudar.edu.tr adresi ile iletişime geçilmelidir. 

• Geçme notu 100 üzerinden 60 puana karşılık gelmekte olup Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 
Referanslarına göre B2 düzeyini göstermektedir. Bu geçme notu/taban puan Rektörlük Ofisi 
tarafından Türkiye Ulusal Ajansı yönergesine uygun bir şekilde alınacak karar ile fakülte ve 
bölüm bazında değişkenlik gösterebilir. 
 
60 puan barajını geçemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

• Daha önce 18 Mart 2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü 
tarafından Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı için gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik 
sınavına katılmış olan öğrenciler, almış oldukları sınav puanlarını bu başvuru için kullanabilirler. 
Daha eski tarihlerde katılmış oldukları yeterlilik sınavı puanları ise geçersiz sayılacaktır. 
 
İlgili sınav sonucunu kullanmak isteyen öğrencilerin 18 Mart 2022 tarihinde girmiş oldukları 
dil yeterlilik sınavını saydırabilmeleri için sınav sonucunun ilan edildiği belgeyi başvuru 
sisteminde ilgili alana yüklemesi gerekmektedir. 
 

• Son beş yılda YDS/YÖKDİL sınavlardan birine ait geçerli (minimum 70 puan) sınav sonucu olan 
öğrencilerin ilgili sınav sonucunu kullanmak için sınav sonuçlarını başvuru sisteminde ilgili alana 
yüklemeleri gerekmektedir. 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler 

1. Her öğrenci Güz ya da Bahar olmak üzere 1 dönem için seçilecektir. 
 

2. Tercih edilecek kurumun başvuru koşulları, kontenjanları ve gerekli dil şartları gibi konuları 
incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Başvuru öncesi tercih 
edilecek kurumun başvuru şartları dikkatlice incelenmelidir.                   .  
 

3. Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması gerekmektedir. Ders yükü bulunmayan, örneğin 
tez dönemine geçen yüksek lisans ve öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders 
niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir. 
 

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni 
faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ay’ı geçemez. (12 aylık süre 360 gün üzerinden 
hesaplanmaktadır. 
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5. Erasmus Online Başvuru Sistemine eksik imza ile yüklenen başvurular geçersiz sayılacaktır. 
 

6. Eksik belge ile iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

7. Başvurular güncel transkript, https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris adresinden alınan 
başvuru belgesi ve var ise yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik belgesi ile yapılmalıdır. 
 

ÖNEMLİ!! 
Başvuru Yöntemi: 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris 

ve  

https://erasmusexchange.uskudar.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F adresi olmak 
üzere iki farklı sistem üzerinden başvuru yapılması zorunludur. 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınan başvuru 
belgesinin https://erasmusexchange.uskudar.edu.tr/ adresindeki KION başvuru sistemine yüklenmesi 
gerekmektedir. 

Başvuru Belgeleri: 

1. Güncel transkript 
2. https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris adresinden başvuru yaptıktan sonra alınacak başvuru 

belgesi. 
 

Başvuru Tarihleri: 

Başvuru başlangıç tarihi: 13 Ocak 2023, Cuma, 10.00 (Öğleden önce) 

Başvuru bitiş tarihi: 15 Şubat 2023, Çarşamba, 17:00 

İngilizce Yeterlilik Sınav tarihi: 28 Şubat 2023* 

*Yer ve zaman bilgisi daha sonra paylaşılacaktır. Sınav tarihi Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün iş planına 
göre değişiklik gösterebilecek olup en güncel duyular için https://erasmus.uskudar.edu.tr/kategori/duyuru 
adresinin takip edilmesi gerekmektedir. 

 

*Başvuru süresince tüm duyurular https://erasmus.uskudar.edu.tr/ uzantılı internet sitemizin 
duyurular kısmında yayınlanacak ve süreçle ilgili iletişim kanalı olarak öğrencilerimizin 
@st.uskudar.edu.tr uzantılı öğrenci e-mail adresleri adresleriniz kullanılacaktır.  

**Eksik ya da hatalı bilgi/belge, tamamlanmamış başvuru nedeniyle uğranacak hak kayıplarından 
başvuru sahibi öğrenci sorumludur. 

***Bu başvuru ilanında belirtilemeyen hususlar için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları için 2022 Sözleşme Dönemi El Kitabı dikkate alınarak işlem 
yapılacaktır. 


