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 Erasmus+ programı, Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının 
birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik 
etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. 

 

 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa 
Birliği eğitim ve gençlik programları 1 Ocak 2014 
tarihinden itibaren yeni bir döneme girmiştir. 

 

  2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve 
Gençlik Programları(LLP) adı ile yürütülmekte olan 
programlar 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında 
uygulanmaya devam edecektir. 

 



 Değişik kültürleri tanıma 
 

 Çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme 
 

 Uluslararası arkadaşlar edinme 
 

 Sosyal boyutu geliştirme 
 

 Eğitim sonrası mesleki bağlantıları arttırma 
 

 Yabancı dili geliştirme 
 

 Özgüveni artırma… 

 



 

 

o Öğrenci Hareketliliği 
 

 Ortak kurumlarda öğrenim görme 
 
  3 - 12 ay süre öğrenim 

 
 İşletmelerde/iş yerlerinde staj 
 
  2 - 12 ay süre staj 
 
     

!!! Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının 
son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay 
içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. (Mezuniyet öncesi 
Başvurulması Gerekir) 

 
o Personel Hareketliliği 

 



 Romanya 
 Polonya 

 İtalya 
 Litvanya 

 İspanya 

 Avusturya 
 

 Almanya 
 Yunanistan 

 Çekya 
 Portekiz 

 Fransa 

 Hırvatistan 
 



 
  

 Öğrenci olunan bölüme ait ikili anlaşmanın bulunması. 
 Lisans öğrencileri için akademik not ortalaması en az 

2,20 olması 
 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için  akademik not 

ortalamasının en az 2,50 olması 
 Tam zamanlı öğrenci (Bir dönem için 30 AKTS kredi 

yükü) 

 

!!!Öğrencinin alttan dersi olması programdan 

faydalanmasına mani değildir. 



  

 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 
kaydıyla) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler 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 seçilen öğrenciler için: 
Yükseköğretim kurumu tarafından 
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen  

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama 
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 
halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

 



Ölçüt Ağırlıklı Paun 

 

Hareketlilik için yazışmaları ve tüm 
işlemleri tamamlanmış olan 
öğrencinin mücbir sebep 
olmaksızın (mücbir sebep sunan 
öğrenci belgelemek zorundadır) 
hakkından feragat etmesi 
durumunda (Öğrencinin Erasmus’a 

tekrar başvurması halinde) 

 
 
 

-20 puan 



 Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş 
öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini 
tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi 
üzerinden sınav olurlar.  

 Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini 
gerçekleştireceği dilde yapılır.  

 Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını 
etkilememektedir.  

 Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin 
faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen 
değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.  

 
 
 

  



 Her iki sınav da zorunludur. 

 Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin 

hibelerinde %5’e kadar kesinti yapılır. (Mücbir sebep halleri 

saklıdır.) 
 OLS kurslarını düzenli bir şekilde alan öğrencilere ECTS 

kredisi verilebilir.  

!!! OLS’ye tanımlanacak ECTS kredisinin miktarı ve koşulları 
yükseköğretim kurumunun takdirindedir. 

 
 



 Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre 
kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına 
katılabilirler. 

 Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, 
Felemenkçe ve Portekizce dillerinde sınava girip sınav 
sonucunda B2 ve üzerinde; 

 Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça, Macarca, Lehçe, 
Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip 
sınav sonucunda B1 ve üzerinde; 

  Alan öğrenciler isteğe bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde 
çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. 



 Ofis, programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerle 
irtibata geçer. 

 Gitmek istemeyen öğrenciler haklarından feragat ettiklerine 
dair dilekçeyi Ofisimizce belirtilen süre zarfında teslim eder.   
 Gideceğiniz üniversitenin web sitesi dikkatle incelenir. 
Başvuru formu doldurulur. 
 Ofise geçerli ve kolaylıkla ulaşılabilir irtibat numarası ve 
mail adresi (@munzur.edu.tr uzantılı) bırakılır. 
 Ofis tarafından yapılacak bilgilendirme toplantısına 
katılınır. 
 Bölüm koordinatörüyle Öğrenim Anlaşması/Learning 
Agreement doldurur. 

 Pasaport  ve sağlık sigortası temin edilir.  
 



 Gideceği ülkeden ofis tarafından istenen Davet Yazısı ve yine 
ofis tarafından düzenlenen Hibe Miktarı yazısı ile Erasmus vizesi 

alım  için konsolosluğa gidilir.  
 Ofis tarafından talep edilen bankadan vadesiz Avro hesabı 
açılır. 
 Vize alınması durumunda uçak bileti temin edilir.  
 Bölüm koordinatörüyle Akademik Tanınma Belgesi  doldur. 
Fakülte Yönetim Kurul Kararı ile Ofis’e gönderilir.  
 Tüm işlemler tamamlanınca Ofisle hibe sözleşmesi imzalanır. 
 Türkiye’de işlemlerini yapacak kişiye vekalet verilir.  

 Normal öğrencilik sürecindeki gibi kredili ders kaydı yaptırılır. 
 Ofis tarafından gitmeden mail adresine gönderilen ilk online 
dil sınavına (OLS) katılınır.  



Davet Mektubu 



Öğrenim Anlaşması/ Learning Agreement 



Akademik Tanınma Belgesi 



Vize İçin Gerekli Hibe Belgesi 



Hibe Sözleşmesi 



Hibe Sözleşmesi 



Learning Agreement’ı veya dönem içinde değişiklik 

yapılması halinde Changes to Learning Agreement’ı 
getirmelidir. (Dönem başladıktan sonra 1 ay içerisinde 

gerçekleştirilmelidir.) 
Katılım Sertifikası 
Pasaport giriş-çıkış sayfasının fotokopisi 

Transcript of Records 

Nihai Rapor Formu 

İkinci OLS sınavına girilir. 

Tüm belgeler döner dönmez ofise teslim edilir ve ikinci 

hibe ödemesi beklenir. 



Katılım Sertifikası 



Transkript 



Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) 

Öğrenim Anlaşması Değişikliği 
Öğrenci döndükten sonra not transferi 

Akademik danışmanlık 

Değişim kalitesi 
Öğrencilere yönelik dosya oluşturmak 

Akademik Tanınma Belgesi 



Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Hibe 
Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 
Staj  

(Avro) 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, 
Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, 
Lihtenştayn,Lüksemburg, Norveç, 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
GüneyKıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, 
Malta, Portekiz,Yunanistan, 

500 600 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

300 400 



Hibe Hesaplaması ve 
Ödemesi 

 

 Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, davet mektubunda 
belirtilen tarihlere göre hesaplanır. 
 

 Öğrenci hibeleri 2 taksitte ödenir. 
 

 Gitmeden önce Hesaplanan hibe miktarının %80’i yararlanıcı 
varış teyidini yaptıktan sonra en kısa sürede sözleşmede yer 
alan hesabına yatırılır. 
 

 Faaliyet sonunda Katılım Sertifikası’nda belirtilen 
gerçekleşen faaliyet süresine ve Pasaport girişi-çıkış 
tarihlerine göre öğrenci hibesi yeniden hesaplanır. 
 

 Aldığı toplam ECTS kredisinin 2/3’ünden başarılı olan 
öğrencilere, %20 olarak hak ettikleri kalan hibe ödenir. 



Hibe Hesaplaması ve 
Ödemesi 

 

 İkinci ödeme, istenen tüm belgelerin Uluslararası 
İlişkiler Ofisi ve Bölüm Koordinatörlüğüne tesliminden 
sonra yapılır.  

 

 Faaliyet süresince sorumluluklarını yerine getirmediği 
tespit edilen öğrencilerden, aldıkları hibenin tamamını 
iade etmesi istenebilir. 

 

 Öğrenci, aldığı toplam ECTS kredisinin en az 
2/3’sinden başarılı olmak zorundadır (bir yarıyıl için 
minimum 20 ECTS, bir akademik yıl için minimum 
40ECTS).  



Hibe Kesintileri 

 Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (sağlık sebepleri, doğal afet 

gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken 

dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre 

karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan 

ödenen hibenin iadesi istenir. 

 Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının en az üçte 

ikisinden başarılı olamayan veya sorumluluklarını yerine 

getirmediği tespit edilen öğrencinin kalan %20 ödemesinin 

yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin 

istenmesi hakkı saklıdır.  
 

 



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. 
 



  
  
 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar 
yarıyılında yurtdışında öğrenim görmeye hak 
kazanan öğrencilerimize, akademik döneme 
hazırlamak için 160 saatlik programla İngilizce 
Dil Kursu verilmiştir ve gelecek dönemlerde 
öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için 
de İngilizce Dil Kursu verilmesi 
planlanmaktadır. 



        Önemli Linkler 

Türkiye Ulusal Ajansı 
http://www.ua.gov.tr/ana-sayfa 

 
Munzur Üniversitesi 

http://www.munzur.edu.tr/ 
 

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı 
http://www.ab.gov.tr/ 

 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa 
 

Avrupa Komisyonu 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

 
Erasmus Öğrenci Topluluğu 

http://esn.org/ 

 

http://www.ua.gov.tr/ana-sayfa
http://www.ua.gov.tr/ana-sayfa
http://www.ua.gov.tr/ana-sayfa
http://www.ua.gov.tr/ana-sayfa
http://www.ua.gov.tr/ana-sayfa
http://www.tunceli.edu.tr/
http://www.tunceli.edu.tr/
http://www.tunceli.edu.tr/
http://www.ab.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://esn.org/


 

 
 

 

  
Başvuru Tarihi 18.02.2019- 05.03.2019 

İngilizce Yabancı Dil Sınav 
Tarihi 

8 Mart 2019 Cuma Günü  

Sınav Yeri Mühendislik Fakültesi (D-205, 
D-206, D-207, D-208no’lu 
derslikler) 

Sınav Saati 12.00 (Sınav bir saat sürecek 
olup; öğrencilerin en geç 
sınav saatine 15 dakika kala 
söz konusu dersliklerde 
bulunması gerekmektedir.) 
 



Katılımınız için teşekkür ederiz. 

erasmusmunzur 

Munzurerasmus 


