
 

Erasmus başvuruları 15 MART 2023 tarihinde saat 17:00’de başlayacaktır. 
 

Erasmus+ Yüksek Öğretim Öğrenci Hareketliliği ilan başvuru ve seçim işlemleri YÖK kararı ile 

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı üzerinden yürütülmektedir. Portal üzerinde öğrenim 

ve staj hareketlilikleri için iki ayrı ilan bulunmaktadır. Her iki hareketliliğe birden başvuracak 

öğrencilerin iki ilan üzerinden de başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

1. Başvuru süreci, detayları ve sonraki süreç için mutlaka Erasmus web sayfasını inceleyiniz 

(https://erasmus.sinop.edu.tr/) 

2. Başvuru formunuzu çevrim içi olarak http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ üzerinden 03 NİSAN 

2023, SAAT 17:00’ a kadar doldurmanız gerekmektedir. 

3. Erasmus Yabancı Dil Sınavı 10 Nisan 2023 tarihinde Üniversitemiz Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından SİNÜZEM üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Üniversite 

tarafından önceki yıllarda yapılan Yabancı Dil Sınavı puanları bu başvuruda geçerli 

SAYILMAYACAKTIR!! Üniversitemiz dil sınavı dışında kullanılmasını istediğiniz geçerli 

yabancı dil belgeniz var ise (TOEFL, KPDS, ÜDS, e-YDS ve YÖKDİL) portala manuel olarak 

yükleyiniz. Geçerli dil belgeleri arasında sadece YDS dil puanı ÖSYM ile doğrudan entegre 

olup YDS puanını kullanmak isteyen adayların ayrıca dil belgesi yüklemesine gerek yoktur. 

Hem sınava girmiş olmanız hem de geçerliliği olan bir yabancı dil belgesi teslim etmeniz 

durumunda ikisi arasında en yüksek olan puanınız değerlendirilecektir. 

4. “Şehit ve Gazi Çocukları”, “Engelli Öğrenci”, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış öğrenci olma” durumunuzun bulunması halinde onaylı belgenizi başvuru 

sırasında portala yüklemeniz gerekmektedir. 

5. Varsa staj yeri kabul mektubunuzu 03 NİSAN 2023, saat 17:00'a kadar çevrim içi başvuru 

sistemine yükleyiniz. Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) seçeneğini 

işaretlemeniz durumunda, staj hareketliliğinizi yalnızca dijital becerileri geliştirme alanında 

gerçekleştirebilirsiniz! 

6. Daha önce aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) 

kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış (hibeli veya 

hibesiz) öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet 

için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) Erasmus Başarı Puanı üzerinden 10’ar puan eksiltme 

uygulanır. 

7. Erasmus Öğrenci Başvurusu için 2 farklı ilan bulunmakta olup, istediğiniz hareketlilik 

türüne başvurabilirsiniz. Daha önce hareketlilikten faydalanmamış bir öğrencinin her iki 

hareketlilik türüne birden aynı anda başvurması halinde hangi hareketlilik türünde eksi puan 

uygulanmasını tercih ettiği öğrenciye bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir 

öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce 

faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-

10” puan eksiltme uygulanır. 

8. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma, hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama, dil sınavına gireceğini beyan  edip 

mazeretsiz girmeme  durumlarında eksi puan uygulanır (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde). 

9. Varsa tüm eklerin 03 NİSAN 2023, saat 17:00' e kadar çevrim içi başvuru sistemine 

yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenmeyen ve 03 NİSAN 2023, saat 17:00' den sonra 

iletilen ekler kabul edilmeyecektir.  

10. Başvuru esnasında Erasmus öğrencisi olmanın asgari şartlarını (aşağıda yer almaktadır) 

https://erasmus.sinop.edu.tr/
http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
https://www.osym.gov.tr/TR%2C10358/esdegerlikler.html
https://www.osym.gov.tr/TR%2C10358/esdegerlikler.html


sağlayamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır. 

11. Başvuru formunu takiben başvuru sürecinin tüm koşullarını yerine getirmiş olmanız size 

“Erasmus Öğrenim / Staj Öğrencisi Adayı” olma hakkı vermektedir. 

12. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. 

13. Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda son başvuru tarihine kadar 

sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Ancak güncellemeden sonra 

"Başvuruyu Tamamla" ve "Başvuru Formunu İndir" butonlarına basarak güncelleme işlemini 

tamamlamanız gerekmektedir. Güncelleme aşamasında bırakılan, başvuruyu tamamla 

onayı verilmeyen veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvurusu yarım kalan kişilere ait 

bilgiler sistemde görülmediğinden değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 

tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Başvuru sisteminde isim-soy isminizin üzerine 

tıkladığınızda açılan menüden yardım sekmesine tıklayarak sistemin kullanım 

kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır. 

14. Eğitim Fakültesi öğrencileri için Öğretmenlik Uygulaması II dersinin intibakı Erasmus 

hareketliliği kapsamında mümkün değildir. Kalan kredi hesaplaması konusunda bu hususa dikkat 

ediniz. 

15. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun eğitim dilini 

dikkate alınız. Karşı kurumun web sayfasından bu bilgiye ulaşabilirsiniz. 

16. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun derslerinin 

sizin için uygun olduğundan emin olunuz. Karşı kurumun web sayfasından bu bilgiye 

ulaşabilirsiniz. 

17. Anlaşma listemiz daima güncellenmekte olup, yeni anlaşmalar online başvuru sistemimize 

iki tarafca onaylandıkça entegre edilmektedir. Başvurunun son gününe kadar anlaşmalarımızı 

tekrar inceleyerek tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz. 

 

18. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, çevrim içi başvurunuzu eksiksiz 

doldurmanız “başvuruyu tamamla” ve sonrasında “başvuruyu formunu indir” butonuna 

basarak işleminizi tamamlamanız yeterli olacaktır. Başvuru formunu matbu veya PDF 

formatında herhangi bir dijital kanal aracılığı ile ayrıca göndermenize gerek yoktur. 

NOT: Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve bireysel 

değerlendirmenizden sonra başvurunuzu dikkatlice seçerek yapınız. 

 

 Erasmus Öğrenci Seçim Şartları 

Asgari Şartlar: 

 

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, 

yüksek lisans, doktora) bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak 

 

2. a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması 
 

 
olması 

b) Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 

 

 

Not: Başvuru  aşamasında  henüz  transkripti  oluşmamış  öğrenciler  için  bir  önceki 



akademik seviyeye ait not ortalaması değerlendirmeye alınır. Bu durumda bir önceki 

transkriptinizi manuel olarak sisteme yükleyiniz. 

 

Başvuru esnasında not ortalamanız sistem tarafından otomatik çekilecektir. 2022- 2023 

Güz Dönemi not ortalaması henüz sistemde görünmeyen adayların başvuru tarihi bitmeden 

sisteme girerek güncel not ortalamasının işlendiğinden emin olması gerekmektedir. 

 

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (bir dönem için 30 AKTS, bir yıl için 60 

AKTS) kredi yükü olması gerekmektedir. Doktora öğrencileri yeterlilik döneminde 

hareketlilikten yararlanamazlar. 

 

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus hareketliliğinden yararlanılmış ise, 

yeni hareketlilikle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ay’ı geçmeyecektir. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri: 
 

Başvurular aşağıdaki temel değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara göre  

değerlendirilecektir:   

 

Akademik başarı düzeyi: %50 

 

Dil seviyesi: %50 

 

*Dil barajı: 60/100 

Diğer Değerlendirme Ölçütleri için 2022 Uygulama El Kitabı sayfa 12-13'e bakınız. 

 

 

 

İlan metninde yer almayan tüm konular ile ilgili 2022 ve 2023 

 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim 

 Kurumları için El Kitabı hükümleri esastır.  

 

 

“Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz 

imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış 

olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz 

kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı 

Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek 

hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde 

yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi 

kayıplardan üniversiteniz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.” 

 

 

Açıklamaların tamamını okuduktan sonra başvuru yapmak için lütfen tıklayınız. 

 

 

https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2023/01/2022-Uygulama-el-kitabi.pdf
http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

