
 

 

                                            

 

 

                                                               

 

                                                         BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

                                    2022 KA131 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği  

 

2022 KA131 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvurularımız 7 Şubat – 7 Mart tarihlerinde 

başlayacaktır. Bu ilan 2022-1-TR01-KA131-HED-000052529 no’lu projeyi kapsamaktadır. Başvurular 

online platform https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden şahsen yapılmaktadır. Projemiz için 

posta yolu ya da ofise gelerek şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzun gerçekleşmesi ve 

değerlendirilmesi için öncelikle ilanı okumanız ve bu doğrultuda başvurunuzu gerçekleştirmeniz 

gerekmektedir. Sistem üzerinden yapacağınız başvuruda tüm belgeleri eksiksiz yüklemeniz 

gerekmekte olup eksik, hatalı ya da güncel olmayan belgeler değerlendirme sürecine alındığında 

geçersiz sayılacaktır. Bu duyurunun amacı, başvurmak isteyen öğrencilere ilan öncesi bilgilendirme 

yapmaktır.  

 

 

                                                                                                                             Başarılar dileriz. 

                                                                                                                             Biruni Üniversitesi 

                                                                                                                            Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü 

 

 

 

 

 



Başvuru Takvimi 

Online Başvuru Tarihleri: 7 Şubat 2023 – 7 Mart 2023 

Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2023 

İngilizce Dil Sınavı Tarihi: 13 – 17 Mart 2023 Haftası yapılacak olup gün ve saat için duyuru 

yapılacaktır. 

Aday Başvuru Sonuçlarının Asil ve Yedek Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 20 - 24 Mart 2023 Haftası 

duyurulacaktır. 

Sonuçlara İtiraz ve Hibesiz Gitmek İsteyenlerin Başvuruları: 21-24 Mart 2023 (İtiraz eden ve hibesiz 

gitmek isteyen öğrenciler başvuru dilekçelerini şahsen Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne 

getirmelidir) 

 

İtiraz Süreci 

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’A Göre; 

5.1.6. Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenci listeleri biruni.edu.tr ve intbiruni.edu.tr 

adreslerinde duyurulur. İlgili sıralama ve yerleştirmelere itiraz süreci duyuruları takiben 3 iş günü 

içerisinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılır. İtirazlar, ilgili proje seçim komisyonuna 

iletilerek değerlendirilmeye alınır. İtiraz sonucu, itiraz tarihini takiben en geç 7 iş günü içerisinde 

öğrenciye şahsen, e-posta ve diğer iletişim araçlarıyla bildirilir. Burada yer alan itiraz-şikayet döngüsü 

usül-esaslardaki bu değişiklik sonrası her başvuru ilanında yer alacaktır. 

 

Feragat Dilekçeleri: 20 – 24 Mart 2023 ( Asil listeden feragat etmek isteyen öğrenciler şahsen 

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne feragat dilekçelerini iletmelidir, Asil listeden belirtilen tarihlerde 

feragat etmeyen öğrenciler bu tarihlerden sonra feragat ettikleri takdirde bir sonraki başvurularından 

eksi puan olarak değerlendirilecektir.) 

Başvuru süreci online yürütüleceği için belgelerinizi sisteme yüklemeden önce erasmus@biruni.edu.tr 

adresine göndererek kontrol sağlayabilirsiniz. Başvurularda eksik, hatalı ya da güncel olmayan 

belgeler değerlendirme sürecine alındığında geçersiz sayılacaktır. Başvurusunu son adıma kadar 

tamamlamayan yararlanıcıların da başvurusu geçersiz sayılacaktır. Belgelerin doğru bir şekilde 

doldurulması ve başvuru süreci, yararlanıcıya aittir. 

 

 

DETAYLAR 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2022 KA131 projesi kapsamındadır. İlgili proje dönemi çerçevesinde 

öğrenciler Biruni Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yapılan anlaşmalara bağlı kalmak 

zorundadır. 

 İlgili anlaşmalara ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz. https://int.biruni.edu.tr/erasmus/wp-

content/uploads/2022/12/ERASMUS-KA103-AGREEMENTS.pdf 



Erasmus+ Programı bir AB programıdır ve Türkiye'de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

yürütülmektedir. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, geçerli bir Erasmus+ Üniversite 

Beyannamesi sahibi üniversiteler arasında önceden yapılmış kurumlararası anlaşmalar 

çerçevesinde yürütülür. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği (SMS), öğrencilere Program 

ülkelerinin birinde, Erasmus+ anlaşması ile ortak olunan bir üniversitede eğitim görmeleri 

noktasında eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, öğrencilere teknik, 

sosyal ve kültürel yeterliliklerini geliştirme imkânı vermekte, öğrencilerin yurt dışındaki bir 

üniversitenin akademik sistemini tanıma ve onun öğretme-öğrenme yöntemlerinden 

faydalanabilmelerine imkan tanımaktadır. 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları, 7 Şubat 2023 – 7 Mart 2023 tarihlerinde sistem 

üzerinde aktif olacaktır ve son tarih 14 Mart 2023’tür. İlgili son başvuru tarihi ve saatinde sistem 

otomatik olarak kapanacağı için bu tarih sonrasında başvuru yapmanız mümkün 

olmayacaktır. Başvurular Erasmus Başvuru (ua.gov.tr) adresinden e-devlet girişiniz ile 

gerçekleştirilecektir.  

Herhangi bir sorun ile karşılaşmamanız için lütfen başvurunuzu son güne bırakmayınız .. 

 

 

 

GENEL KURALLAR 

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite 

Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili 

anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı 

öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde 

tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 

dönem) olabilir. Yararlanıcılar, yurtdışına çıktıktan sonra Erasmus Hareketlilik sürelerini 

hibeli/hibesiz uzatmak istemeleri durumunda en geç faaliyet bitiminden 1 ay önce faaliyet 

uzatma taleplerini erasmus@biruni.edu.tr adresine iletmelidirler. Talepleri kurumumuzca 

değerlendirilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibeli veya 

hibesiz olarak kalmasına izin verebilir. 

Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Faaliyete katılacak 

öğrencilerin tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri olması 

gerekir. Öğrencilerin diploma/ derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak 

üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip 

etmek üzere gönderilmesi beklenir. Akademik yılın dönemlere bölünmesi durumunda AKTS 

sayısı dönemin süresiyle orantılı olarak belirlenir: İki dönemlik bir akademik yılda bir dönem 



için 30 AKTS, üç dönemlik bir akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen 

programı takip etmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam 

akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde 

tekrar edilir. 

 

 

 

 

 

 

FAALİYET SÜRESİ 

** Faaliyet asgari süresi 2 ay, azami süre ise 12 aydır.  

** Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Biruni Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Direktörlüğünce uygulanan dönüştürme tablosu ve YÖK tarafından yayınlanan dönüşüm tablolarına 

göre yapılacaktır. 

** Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından 

faydalanmasına mani değildir. 

** Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans 

veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 

daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. 

Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine 

hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

** Bu programdan yararlanmak için Biruni Üniversitesi bünyesindeki örgün eğitim 

kademelerinin herhangi birinde (lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı 

ve tam zamanlı öğrenci olmak zorunludur. 

 

** Başvuru yapacak lisans öğrencilerinin başvurdukları dönemdeki “Genel Akademik Not 

Ortalaması” 4’lük sistemde en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise “Genel 

Akademik Not Ortalaması” 4’lük sistemde en az 2,50 olmalıdır. 

 

** Genel not ortalaması henüz oluşmamış yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin en son 

mezun oldukları yükseköğretim kurumundaki akademik ortalamaları geçerlidir. 

 



 

** Öğrenciler dönem başına 30 AKTS kredilik gerekli ders yüküne sahip olmalıdır. Ders yükü 

olmayan (örneğin tez dönemlerine geçiş yapan) yüksek lisans ve doktora öğrencileri yine de 

başvuru yapabilirler ancak öğrenim anlaşmalarında daha fazla düzenleme yapmaları 

gerekecektir. 

 

 

** Öğrencilerimiz Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne yalnızca bölümlerinin anlaşmalı olduğu 

üniversiteleri tercih ederek (öğrencilerimiz web sitemizde bulunan kurumlar arası anlaşma 

listesini kontrol ederek) başvurabilir. 

 

 

** Öğrencilerin, kurumlar arası anlaşma listesinden üniversite seçmeden önce, ilgilendikleri 

anlaşmalı üniversitelerin web sitelerini kontrol etmeleri ve mevcut Erasmus+ ders listesi 

bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir. THKÜ ile bir ortak üniversite arasında belirli bir 

alanda bir anlaşma mevcut olsa da, ortak üniversite, Erasmus+ öğrencilerine belirli bir 

akademik dönemde öğrencilerin değişim hareketliliklerini gerçekleştirmesine yetecek kadar 

ders açmayabilir. Kurumlar arası anlaşma belgesinin ek bilgiler bölümünden öğrenciler, 

Erasmus+ SMS hareketliliği kapsamında gitmeyi planladıkları kurumlar hakkında bilgi 

alabilirler. 

** Öğrencilerin ayrıca adaylık/başvuru tarihlerinin yanı sıra karşı kurumun COVID- 19 

düzenlemeleri ile ilgili yaptığı duyuruları da takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kurumlar 

arası anlaşma belgesi adaylık/başvuru tarihleri hakkında bilgi verse de üniversiteler bu 

konularda değişikliğe gidebilirler. 

** Öğrencilerin üniversite tercih listelerini başvuru döneminde sunmaları gerekecektir. 

Başvuru süresi sona erdikten sonra üniversite tercih listesi değiştirilemez. Bu nedenle 

öğrencilerin seçimlerini özenle yapmaları ve mümkünse birden fazla üniversite seçmeleri 

önerilir. 

** Üniversitelerin ders içerikleri ve ders uyumlulukları yine öğrenciler tarafından kontrol 

edilmeli, özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih 

yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve 

sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıpları kendi sorumluluklarındadır. 

** Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrenciler yabancı dil 

yeterliliklerini kanıtlamak zorundadır.  Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş 

tarihinden geriye doğru 5 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları YDS, YÖKDİL, CAE, FCE, PTE, 

TOEFL IBT gibi sınav sonuçlarını saydırabilirler. Üniversitemizin İngilizce Eğitim gören 

bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz Erasmus+ Programına başvurduğu tarihten geriye doğru 

2 yıl olmak üzere İngilizce Sınav sonuçlarını kullanabilirler.  



Eğer öğrenciler böyle bir sınav sonucuna sahip değilse, Biruni Üniversitesi Yabancı Diller 

Bölümü tarafından yapılacak olan Erasmus+ İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip bu sınavdan 100 

puan üzerinden minimum 55 puan alması zorunludur. 

** Erasmus Koordinatörlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız; 

https://int.biruni.edu.tr/erasmus/wp-content/uploads/2022/11/Erasmus-Fakulte-Bolum-

Koordinatorleri.pdf 

 

 

 

 

BAŞVURU BELGELERİ 

 

 

 

1- Yabancı Dil Sonuç Puanı/Belgesi: Biruni Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından 

13 – 17 Mart 2023 Haftası yapılacak olan ( gün ve saat bilgisi duyurulacaktır ) 

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı puanınızı ( min. 55 ) kullanabilirsiniz. 

Kabul edilen dil sınavları; Varsa eğer son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen İngilizce Dil 

Sınavınız ( YDS, E-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL vb. bir 

İngilizce yabancı dil sınav sonucunuzu, IELTS hariç ) başvurunuzu gerçekleştirirken lütfen 

online platforma yükleyiniz. İlgili sınavlar için lütfen inceleyiniz; https://bit.ly/3gQzzL4 

Hazırlık sınıfını geçmek için yapılmış olan İngilizce sınav sonucunuz ilana başvurunuzda geçerli 

sayılmayacaktır.. 

Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuçlarının 

duyurulmasından sonraki 3 gün içerisinde yapılacaktır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar kabul 

edilmeyecektir.  

 

 

 

2- Not Dökümü/ Güncel Transkript: Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel not 

ortalaması (GPA) en az 2.20, lisansüstü (yükseklisans / doktora) için ise en az 2.50 

genel not ortalaması (GPA) olması beklenir. Bu ortalamaların altında olup başvuru 

gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Öğrenci İşleri 

Direktörlüğünden alınmış imzalı/mühürlü not dökümünüz veya E-devletten alınmış 

belge doğrulama kodu bulunan not dökümünüzü sisteme yüklemeniz gerekmektedir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇİM VE DEĞERLENDİRME 

Öğrencinin mevcut transkriptinde yer alan genel not ortalaması YÖK’ün 100’lük sistemdeki 

karşılığına çevrilerek %50’si ( https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf ) 

alınmakta ve yabancı dil sınav sonucunun %50’si ile toplanarak öğrencinin sonuç puanı 

oluşturulmaktadır. Oluşan bu nihai puana ilaveten, varsa eğer aşağıdaki tabloda yer alan özel 

durumlar da uygulanmaktadır. Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak 

değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır: 



 

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en 

yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak yapılır ve aday Erasmus öğrencisi olarak 

belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı 

dâhilinde seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTLAR: 

** Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki 

öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki 

hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim 

kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. 

** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir 

bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış 

olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme 

uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini 

bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini 

bildirmeleri halinde puan eksiltme uygulanmaz. 

** Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan 

hareketliliğe başvurabilirler. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan 

kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır. 

 

KONTENJANLAR 

Başvuruların kesinleşmesiyle puan sıralaması gözetilerek belirlenecektir. Hibesiz gitmek 

isteyen öğrenciler için de aynı başvuru koşulları geçerlidir ve hibesiz kontenjan için sayı 

sınırlaması yapılmamıştır. 

 

HİBE MİKTARI  

** Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne katılmaya hak kazanan öğrencilere hareketliliğe 

başlamadan önce, karşı kurumun gönderdiği kabul mektubu tarihi üzerinden hesaplanan 

toplam hibe miktarının %80'i ve hareketliliğin başarıyla tamamlanmasının ardından toplam 

hibe miktarının kalan %20'si ödenir. 

** Erasmus hibesi, öğreniminiz için bir destektir. Harcamalarınızın sadece bir kısmını 

karşılayabilir. 

** Öğrencilerin hareketlilik kapsamında gitmeyi planladıkları ülkeye girişteki vize ücreti ve 

ülkedeki eğitim ve yaşam giderleri hakkında önceden bilgi edinmeleri tavsiye edilir. 

 



 

 

 

 

Sonuçların Açıklanması, Sonuçlara İtiraz ve Feragat Süreci 

Asil ve yedek liste sonuçlarının internet sitemizde duyurusunun 20 - 24 Mart 2023 tarihinde 

yapılması planlanmaktadır. Sonuçların açıklanmasından sonra öğrenciler, sonuçlara yazılı 

olarak itiraz edebileceklerdir. Takvimde belirtilen itiraz süreci dışında yapılacak olan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. 

Sonuçların açıklanmasının ardından, hareketliliğe hak kazanan öğrenciler, yayınlanacak 

takvimde belirtilecek olan süreç içerisinde bu haklarından feragat edebilirler. Bu süreç 

dışında feragat talebinde bulunan ya da feragat talebinde bulunmadan faaliyetten 

yararlanmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus+ başvurularında -10 puan kuralı uygulanır. 

FAALİYETTEN HİBESİZ YARARLANMA 

Katılımcı istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz 

faydalanabilmek için de katılımcının ilan metninde belirtilen ilan süreci içerisinde Biruni 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapması 

gerekir ve başvurusu diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. Hibesiz 

faaliyetin farkı, katılımcının bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme 

yapılmamasıdır. Hibe alınmaması katılımcının seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe 

değildir. Dileyen katılımcı dilekçe vererek faaliyetten hibesiz olarak faydalanabilme talebini 

başvuru takviminde belirtilen Feragat Haftası içinde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirebilir. 

Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru tarihlerinde başvurusunu yapmış ve 

asgari şartları karşılıyor olmalıdır. 

 

** Söz konusu ilan kapsamında seçilecek tüm öğrenciler, azami bir (2023/2024 Güz Dönemi) 

yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet 

mektubunda belirtilmiş tarihlerle sınırlıdır.  



** Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin başvurular, hibe imkânı 

olması halinde Biruni Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünce ayrıca bildirilecektir. 

** Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep belgelendirilmediği takdirde 

asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmez. Öğrencilerin, mücbir 

sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, küresel salgın, sağlık sebepleri, doğal afet 

gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu 

durumlarını önceden Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Erasmus Koordinatörlüğüne ile 

iletişime geçerek, bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığına ilişkin onay, Biruni Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünce Türkiye 

Ulusal Ajansı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen 

öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, 

fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. 

** Öğrenciler, kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri 

halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa iadesi talep edilir ve faaliyet geçersiz sayılır. 

 

NOT: 

* Bu başvuru ilanı ve ekleri, ilgili Erasmus+ Program Rehberi ve Erasmus Uygulama El 

Kitabı’nda yer alan usul ve esaslara göre hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler hali 

hazırda planlanan süreçler olup ilerleyen süreçte değişiklik göstermesi mümkündür. Bu 

başvuru ilanında kısmen/tamamen yer almayan bilgi ve hükümler noktasında, ilgili yıla ait 

Erasmus+ Program Rehberi, Erasmus+ Uygulama El Kitabı, İlgili Proje Sözleşmeleri, Türkiye 

Ulusal Ajansı Covid-19 güncel SSS Belgesi ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın yazılı görüşleri 

bağlayıcıdır. Bu yüzden ilgili dokümanların Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı ile ilgili 

kısımlarını mutlaka okumanız gerekmektedir.  

Bu başvuru ilanı kapsamında başvuru yapan öğrenciler tüm bu şart ve esasları kabul etmiş 

sayılmakta olup yanlış/hatalı beyan olması durumunda kişinin başvurusu iptal edilecektir. 

Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkması mümkün olan sorunlardan/ kayıplardan Biruni 

Üniversitesi, Bölüm/Fakülte ve Erasmus Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Yaşanabilecek 

maddi /manevi kayıp ve aksaklıklar katılımcı tarafından karşılanır.  

Sorularınız için Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüne 

ulaşabilir ya da erasmus@biruni.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 

 


