
2016-2017 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KAZANAN ÖĞRENCİLER 

İÇİN BİLGİ PAKETİ 

 

*  Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin seçmiş oldukları döneme 

göre karşı kurumlara 'aday öğrenci listeleri' gönderilecektir. Aday listeleri 

gönderildikten sonra aday öğrenciler bir an önce seçmiş oldukları üniversitelerin web 

sayfalarını ziyaret ederek başvuru tarihlerine dikkat etmek koşulu ile "online 

başvuru"larını başlatıp gerekli adımları takip etmeleri gerekmektedir. (Karşı 

kurumlara başvuru sürecinde yapılacak işlemler tamamen öğrencilerin bireysel 

sorumluluğundadır.) Aday öğrenciler online başvurularını tamamladıktan sonra karşı 

kurumdan davet mektuplarını alabileceklerdir. 

*  Davet mektubunu alan adaylar bu mektubu Dış İlişkiler / Erasmus+ Ofisine 

ibraz edip vize için gerekli olan belgelerini talep edebilirler. (Bu süreçte yurtdışında 

kalma sürelerinin minimum iki katını kapsayan süreli pasaport çıkarmaları 

gerekmektedir. Pasaport için gerekli harç muafiyet belgesini Dış İlişkiler / Erasmus+ 

Ofisinden tedarik edebilirler.  

*  Yukarıdaki işlemleri tamamlayan öğrenciler vize başvuruları için gidecekleri 

ülkenin konsolosluklarına veya temsilciliklerine bireysel başvurularını yapar. 

*  Erasmus+ Bölüm koordinatörleri eşliğinde hareketlilik için gerekli olan 

'Learning Agreement for Studies' belgesi hazırlanıp tüm taraflarca imzalandıktan 

sonra bir kopyası ofise teslim edilmelidir.  

*  Vize alındıktan sonra öğrenci T.C. Ziraat Bankası'ndan açacağı EURO hesabı 

dekontu ve pasaporttaki vize sayfasının fotokopisi ile Dış İlişkiler / Erasmus+ Ofisine 

uğrayıp yurtdışına çıkıştan önceki son adım olan Hibe Sözleşmesini hazırlatıp tüm 

taraflara imzalattıktan sonra bir kopyasını yanına alır. Öğrencinin yurtdışına çıkışını 

müteakip 45 gün içerisinde hesaplanan hibenin %80'i belirtilen hesaba yatırılır.  

*  Bu işlemleri tamamlamadan yurtdışına çıkan öğrenciler vekalet bırakmadıkları 

takdirde hiçbir şekilde hibe talebinde bulunamazlar.  

*  Hareketlilik tamamlandığında öğrencinin karşı kurumdan alıp Dış İlişkiler / 

Erasmus+ Ofisine teslim edeceği Kalış teyit belgesine (Confirmation of Stay) göre 

geriye kalan %20'lik hibe hesaplanır ve gerekli şartlar karşılandığı takdirde ödeme 

yapılır. 

 

 

../ERASMUS+/harcsiz_ogrenci_pasaportu_formu.doc


Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus 

Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı 

öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir 

Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve 

program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip 

olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını 

karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara 

yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" 

hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında 

yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus 

öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik 

faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi 

kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için 

öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim 

sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi 

belirlemektedir. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi 

başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve 

seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim 

kriterlerine göre öğrencilerini seçerler. 

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı 

boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar 

yararlanılması mümkündür. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği 

hibesi alınmasına engel değildir. 

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın 

Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısına bakınız. 

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler 

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, 

gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı 

öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi 



öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence 

altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders 

içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek 

öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim 

Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus 

Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket 

edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür 

ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir. 

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. 

Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi 

olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin 

yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız 

sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden 

devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar 

derslerden muaf olurlar. 

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, 

yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. 

Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, 

gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek 

kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı 

ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor 

tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir. 

Erasmus Programı Ne Değildir ? 

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir. 

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir. 

3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir. 

 


