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Erasmus Kimdir ? 

 Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında 
yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla 
birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının 
öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan 
Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı 
altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve 
çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa 
uygun bir isim olarak düşünülmüştür. 



Erasmus+ Programı 

Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanındaki 
projeleri destekleyerek Avrupa’da;  

- İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç 
duyduğu becerilere sahip öğrenci yetiştirmeyi,  

- Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı 
sağlamayı  

hedefleyen bir değişim programıdır. 
 



Programa  Dahil Ülkeler 

 28 Avrupa Birliği üyesi ülke  
 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: 

İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç  
 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya   
 Program Üyesi toplam 34 ülke  

 





Öğrenci Hareketliliği 

Öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşebilmektedir. 
Bunlar Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliğidir. 
Öğrenim Hareketliliği; 
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 
öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan 
yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda 
gerçekleştirmesidir.  

 

 



Staj Hareketliliği; 
 

Staj Hareketliliği Faaliyeti; yükseköğretim 
kurumundaki öğrencinin, mesleki eğitim alanında 
uygulamalı iş deneyimi elde etmek üzere yurtdışındaki 
bir işletmede staj yapmasıdır. 

 



Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar 

Öğrenim Hareketliliği; 
 Öğrenim hareketliliği, kurumlar arasında bir ikili anlaşma var ise gerçekleştirilebilir 

ve tercih yapılmadan önce anlaşma şartları detaylı bir şekilde incelenmelidir. 
(Örneğin dil sertifikası, öğretim dili vs.) 

 
 Her öğrenim kademesinde (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) hareketlilik sayısı, türü 

(Öğrenim, Staj) ve hibe durumundan (hibeli, hibesiz) bağımsız olarak faaliyetten en 
fazla 12 aya kadar faydalanılabilir.  

 
 Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında 

bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. 2016-2017 
akademik yılı içerisinde gerçekleştirilecek bir faaliyet en erken 1 Haziran 2016’da 
başlar ve en geç 30 Eylül 2017’de sona erer.  

 
 Faaliyet, aynı akademik yıl içerisinde tamamlanmalıdır.  
 
 Öğrencilerin bir yarıyıl için 30, iki yarıyıl için ise 60 ECTS’lik ders yüküne sahip 

olmaları ve misafir olacakları kurumda da bu kredi sayılarına denk gelen bir 
programı takip etmeleri istenmektedir. Bu nedenle faaliyetin gerçekleşeceği 
dönemde 30 ECTS’lik bir ders programı takip edemeyecek öğrenciler öğrenim 
hareketliliğinden yararlanamazlar. 
 



 Staj Hareketliliği;  

 Staj faaliyeti gerçekleştirmek için kurumlar arasında bir ikili anlaşmaya ihtiyaç yoktur. Staj 
yerini öğrencinin şahsen bulması beklenmektedir.  

 Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanmalıdır. En erken 1 Haziran 2016 en geç 
30 Eylül 2017. 

 Devamsızlık durumuna sebebiyet veren stajlar kabul edilmemektedir.  Bu nedenle ders yükünü 
tamamlamış, sadece staj yükü bulunan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler Akademik Takvime 
göre eğitim başlangıcı ve bitişi arasında kalan sürede staj yapamaz.  

 Mezun durumunda olan öğrenciler staj faaliyetinden yararlanabilir. Ancak staj faaliyeti, 
öğrencinin mezuniyetini takip eden 12 ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır.  

 Staj yapılacak kurumlar Erasmus+ program ülkelerinde yer alan, öğrenim alanı ile ilgili 
herhangi bir kurum, kuruluş veya üniversite olabilir. Staj hareketliliği kapsamında kesinlikle 
akademik içerikli bir faaliyet gerçekleştirilmemelidir, iş deneyimi kazanmaya yönelik bir eğitim 
planı yapılmalıdır. Bölümünüz staj yapılacak kurumlar ile ilgili kısıtlamaya gidebilir (Ltd. 
şirket, AŞ gibi) 

 Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe 
alarak kurulmuş kuruluşlar, misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz 
(büyükelçilik ve konsolosluk gibi) staj hareketliliği için uygun değildir. 

 Her öğrenim kademesinde (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) hareketlilik sayısı, türü (Öğrenim, 
Staj) ve hibe durumundan (hibeli, hibesiz) bağımsız olarak faaliyetten en fazla 12 aya kadar 
faydalanılabilir.  

 Kabul mektubu almak zaman alabildiğinden kurumlar ile önceden iletişime geçmeniz tavsiye 
edilmektedir.  



Öğrenci Hareketliliğinin Katkıları 

Yeni bir kariyer görüşü edinilmesi 
Kendine olan güveninin artması 
Gelecekte iş bulma şansının artması 
Eğitimde Avrupa boyutu  
Yurtdışı deneyimi kazanma 
Çok kültürlü ortamda ders işleme 
Kendi kültürünü tanıtma 
Yeni arkadaşlar edinme 
Farklı kültürler tanıyarak ön yargıların kırılması 

 



Erasmus+ Programı Yol Haritası 



Öğrencilerin Seçimi 

Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek 

öğrencilerin belirlenmesi  ilan, başvuru ve 

değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç 

aşamalı bir süreçtir. 
 



İlan 

Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları 
yükseköğretim kurumunun internet sayfasında; ilgili 
fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan 
dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır. 
Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında 
başvurabilecek öğrenciler Erasmus+ öğrenim 
hareketliliği ve başvuru süreci hakkında 
bilgilendirilir. 

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim 
kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus 
öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere 
seçilemez. 
 



Başvuru 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için ilanda belirlenen belgelerle ile birlikte 
Uluslar arası İlişkiler Ofisine başvuru yapılır.  Gereken Asgari Şartlar ise şunlardır:  

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

 a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 
2.20/4.00 olması  

 b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının 
en az 2.50/4.00 olması 

  Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması  

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni 
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi  

 Üniversite tarafından yapılacak olan Erasmus Yabancı dil sınavından veya YÖK 
tarafından denkliği kabul görülen sınavlardan asgari bir skora sahip olmak 

 ÖNEMLİ: Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler  
Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 



 
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi 

 
 Yükseköğretim kurumları Merkez’in belirlediği seçim kriterlerine göre 

öğrenim ve staj öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları 
sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan 
edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak 
puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.  
 

 Ağırlıklı puan şu şekilde hesaplanır. 
  Akademik başarı düzeyi : %50  

  Dil seviyesi : %50  

 

 Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme 
Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj 
hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil 
puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için 
10’ar puan azaltma uygulanır. 



Ayrıca ; 
 Engelli öğrencilere  +10 puan  
 Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan 
 Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan 
 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
şeklinde puanlamaya etki eden unsurlar göz önünde 
bulundurulur. 
 
Tüm bu işlemler sonunda “Erasmus Aday Öğrencisi” olur.   
 
Ancak; Aday öğrenci olmak hibe almayı garanti 
etmemektedir. 
 



Öğrenci Hibelerinin Ödenmesi 

Üniversitemize tahsis edilen hibe, Yükseköğretim 

Kurumları için El Kitabında belirtilen esaslara göre 

dağıtılır.  

Erasmus öğrenci seçimleri, üniversitelere Ulusal Ajans 

tarafından bütçe tahsis edilmeden önce gerçekleştiği 
için, seçim sürecinde öğrencilerin hibe alacağı garanti 

edilemez. 

 



 

Öğrenci Hibelerinin Ödenmesi 
 Öğrenci hibeleri 2 taksitte ödenir: 

 

Giden Öğrenci Belgelerini tamamlayan öğrencilere, davet mektubuna göre 
öngörülen hibe toplamının %80’i ilk taksit olarak ödenir. 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. 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 geri 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).  
 



Ülkelere Göre Hibe Dağılımı 
Hayat 
pahalılığına göre 
ülke türleri 

Hareketlilikte misafir 
olunan ülkeler 

Aylık 
öğrenci 
Öğrenim 
hibesi 
(AVRO) 

Aylık 
öğrenci  
Staj hibesi 
(AVRO) 
 

1. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Avusturya, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, İrlanda, 
İtalya, Lihtenştayn, Norveç, 
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 

500 600 

2. Grup 
Program 
Ülkeleri 
 

Belçika, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Almanya, Yunanistan, 
İzlanda, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, Slovenya, 
İspanya, Türkiye 

400 500 

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 
 

Bulgaristan, Estonya, 
Macaristan, Letonya, Litvanya, 
Malta, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Makedonya 

300 400 



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 Erasmus Öğrencisi 

• Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel 
değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus 
öğrencileriyle aynı süreçten geçer. 

• Hibesiz öğrenci listesindeki adaylar, isterlerse hibesiz 
olarak Erasmus faaliyetini gerçekleştirebilir, ya da AB 
Ofisi’ni dilekçe ile bilgilendirerek Erasmus haklarından 
vazgeçebilirler. 

• Hibesiz dahi olsa, aynı öğrenim kademesinde öğrencinin 
Erasmus programına katılımı 12 ayı aşamaz. 

• Hibesiz Erasmus öğrencileri, hibeli Erasmus öğrencileri 
gibi tüm süreçleri sorumlulukla izlemelidirler. 

 



Akademik Tanınma 

 

 Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, 
kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir.  

 Öğrencinin misafir olunan kurumda takip ettiği eğitim programına 
karşılık gelen ve başarılı veya başarısız olunan ECTS kredileri için 
ev sahibi kurumda tam akademik tanınma sağlanmalıdır.  

 Buna göre, öğrenci faaliyeti sonunda misafir olunan kurumda 
başarılı olduğu derslerden ev sahibi kurumda da başarılı sayılırken; 
başarısız olunan dersler ev sahibi kurumda tekrar edilir.  

 Üniversite tercih aşamasında, bu hususun dikkate alınması 
gereklidir.  
 





Erasmus Öğrencisinin Gitmeden Önce 
Yapması Gerekenler 

 Duyurularda belirtilen Asil veya Yedek adaylar en kısa 
zamanda ofisle irtibata geçmelidir.  

 Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle incelenir. 
Başvuru formu doldurulur. 

 Ofise geçerli ve kolaylıkla ulaşılabilir irtibat numarası ve mail 
adresi bırakılır. 

 Ofis tarafından yapılacak bilgilendirme toplantısına katılınır. 
 Bölüm koordinatörüyle Öğrenim Anlaşması/ Learning 

Agreement  doldur. 

 Pasaport  ve sağlık sigortası temin edilir.  



Erasmus Öğrencisinin Gitmeden Önce 
Yapması Gerekenler 

 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 Tanınma Belgesi  doldur.  
 Tüm işlemler tamamlanınca Ofisle hibe sözleşmesi imzalanır. 
 Türkiye’de işlemlerini yapacak kişiye vekalet verilir.  
 Normal öğrencilik sürecindekinin aksine sıfır kredili ders kaydı 

yaptırılır. 
 Ofis tarafından gitmeden mail adresine gönderilen ilk online dil 

sınavına (OLS) katılınır.  



Erasmus Öğrencisinin Dönerken Yapması 
Gerekenler 

 Learning Agreementı veya dönem içinde değişiklik yapılması 
halinde Changes to Learning Agreementı getirmelidir.  

 Akademik Tanınma Belgesi 

 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. 



Bölüm Koordinatörlerinin  Sorumlulukları 

 Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) 

 Öğrenim Anlaşması Değişikliği 
 Öğrenci döndükten sonra not transferi 

 Akademik danışmanlık 

 Değişim kalitesi 
 Öğrencilere yönelik dosya oluşturmak 

 

 



Örnek Belgeler 















ÖNEMLİ LİNKLER 

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

 
 Munzur Üniversitesi 

http://www.tunceli.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/ 
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