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Erasmus Öğrencisinin Gitmeden Önce 
Yapması Gerekenler 

 Ofis, başvuru yapmaya hak kazanan öğrencilerle e-posta 
yoluyla irtibata geçer. 

 Gitmek istemeyen öğrencileri hakkında feragat ettiklerine dair 
dilekçeyi Ofis’e teslim eder.   

 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 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 sürecindekinin gibi 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.  

 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 

 Akademik Tanınma Belgesi 
 

 



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 



 

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).  
 



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. 

 



ÖNEMLİ LİNKLER 

 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/ 
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