
(Avrupa Ülkeleri Dışındaki Ülkeler) 

Öğrenim Hareketliliği Başvurusu
Online Başvuru Tarihleri
07 - 21 Mart 2023 

Erasmus+ Uluslararası 
Kredi Hareketliliği 

!
Yeterli yabancı dil puanına 
sahip olmak; Yabancı Diller 
Yüksek Okulu tarafından 
yapılan “Uluslararası 
Değişim Programları için 
Yabancı Dil Sınavı’ndan 
en az 60 puana ya da 
eşdeğerliği kabul edilen 
sınavlardan en az 60’a denk 
puana sahip olmak.

Yeterli kümülatif akademik not 
ortalamasına sahip olmak:
- Lisans ve Ön Lisans için en az 2.20 
- Yüksek Lisans, Doktora için en az 2.50
Henüz transkripti oluşmamış yüksek 
lisans ve doktora düzeyindeki 
öğrencilerin programa katılım 
ölçütlerini web sayfamızdan (uib.
anadolu.edu.tr) inceleyiniz.  

Mevcut öğrenim kademesi 
içinde daha önce Erasmus+ 
hareketlilik faaliyetinden 
yararlanılmışsa, yeni 
faaliyetle birlikte toplam 
fiziki yararlanma süresinin 
12 ayı geçmemiş olması.

Anadolu Üniversitesi örgün 
(İkinci Öğretim dahil) 
programlarından birine 
kayıtlı olmak ve mezun 
durumunda olmamak. Ön 
lisans ve Lisans öğrencileri 
(Hazırlık hariç) ilk yarı 
yılı tamamlamış olması 
gerekmektedir.

Kümülatif akademik not 
ortalaması ve yabancı 
dil sınavı puanına göre 
oluşturulan Erasmus+ 
sıralama puanının en 
az 55 olması. Erasmus+ 
sıralama puanı, genel not 
ortalamasının %50’si ve 
yabancı dil puanının %50’si 
alınarak oluşturulmaktadır.

Programa Katılım Ölçütleri

Hibelendirilecek Ülke Kontenjanları, Aylık Hibe ve Seyahat Hibesi Bilgileri

DİKKAT!

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında sadece aynı proje türü kapsamındaki öğrenim veya staj hareketliliğinden hibeli veya hibe-
siz yararlanmış öğrenciler için daha önce yararlanılan her bir faaliyet için 10’ar puan düşülecektir.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin 
ve engelli öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan ve şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelemeleri 
kaydıyla) puanlarına 15 puan eklenecektir.
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda olan öğrencilerin Erasmus+ sıralama puanlarından 10 puan düşülecektir.
Seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama durumunda öğrencilerin Erasmus+ sıralama puanlarından 10 puan 
düşülecektir.
Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda başvurma halinde, öğrencinin tercih edeceği hareketlilik için Erasmus+ sıralama puanından 10 puan düşülecektir.
Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara ilişkin detaylı bilgi için: uib.anadolu.edu.tr      

- Aylık 700 Euro Hibe + Seyahat Hibesi
- Seyahat Hibesi ile ilgili detaylı bilgi için: uib.anadolu.edu.tr

* Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak sağlanabilen ilave hibe desteğine 
ilişkin detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz. 
** Yeşil seyahat desteğine ilişkin detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.

ZORUNLU BELGELER
- Anasis’ten indirilmiş güncel transkript

- Üniversitemiz tarafından yapılan dil sınavı haricinde eşdeğerliği kabul edilen bir dil sınavı kullanılacaksa bu sınava ilişkin sonuç belgesinin başvuru esnasında başvuru 

sistemine yüklenmesi gerekmektedir. (Dil sınavlarına ilişkin bilgi için: uib.anadolu.edu.tr)

Başvuru belgeleri eksiksiz olarak başvuru portalındaki ilgili kısma yüklenmelidir. Başvuru belgesi eksik veya geçersiz olan öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

• Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen 2022 proje bütçesi doğrultusunda belirlenmiştir.
• Programdan hibeli/hibesiz yararlanacak toplam öğrenci sayısı anlaşma ve ülke kontenjanları ile sınırlıdır.
• Ülkelere göre ayrılan proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda öğrenciler anlaşma kontenjanı doğrultusunda hibesiz olarak yerleştirilecektir.
• Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten feragat ederek hibesiz olarak programdan faydalanabilir.
• Anlaşma listesi ve başvuruyla ilgili diğer tüm detaylar için: uib.anadolu.edu.tr
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2022 PROJE DÖNEMİ
2023-2024 GÜZ DÖNEMİ

Online başvuru https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden yapılacaktır. 
Online başvuru sistemi 21 Mart 2023, 12:00’a kadar açık olacaktır.


