
 

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 

ERASMUS+ DEĞĠġĠM PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus+  rogramının ve t m alt faal yetler n n 

Mardin Artuklu  n vers tes  nde uygulanmasını d  enlemekt r  

Kapsam 

Madde 2 – Bu yönerge, Mardin Artuklu  n vers tes nde ger ekle t r len t m 

Erasmus+  rogramı faal yet alanlarının y r t lmes ne  l  k n usul ve esasları kapsar  

Dayanak 

Madde 3 – Bu yönerge, Avrupa Komisyonu tarafından verilmi  olan, “Erasmus+ 

 niversite Beyannamesi (Erasmus+ Charter for Higher Education)”, AB Eğitim ve 

Gen lik  rogramları Merke i Ba kanlığı ile her yıl im alanan hareketlilik 

sö le meleri, Mardin Artuklu  niversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisans st  Eğitim - 

Öğretim Yönetmeliği, Mardin Artuklu  niversitesi Dı  İli kiler Ve Uluslararasıla ma 

Çalı ma Yönergesine dayanılarak ha ırlanmı tır  

Tanımlar 

Madde 4 - Bu yönergede ge en: 

a) Üniversite: Mardin Artuklu  niversitesi'ni 

b) Birim: Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı 

olarak katıldığı akademik ya da idari birimleri 

c) Program: Erasmus+ Deği im  rogramı 

d) Koord nat rl k   AB Of s : Mardin Artuklu  niversitesi Erasmus+ Deği im 

Programı Koord natörl ğ 'n  

e) Kurum Koordinat r : Mardin Artuklu  niversitesi Erasmus+ Deği im  rogramı 

Kurum Koord natör 'n  

f) B r m Koord nat r : Akademik birimlerde Erasmus+  rogramının 

koordinasyonundan sorumlu olarak, ilgili birim tarafından görevlendirilen 

koordinatörleri 

g) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gen lik 

 rogramları Merke i Ba kanlığını 

h) Uygulama El Kitabı: Ulusal Ajans tarafından, ilgili yılın Erasmus+  rogramı 

Faaliyetlerinin temel uygulama ilkelerini belirlemek   ere yayımlanan kaynak belgeyi 



i) Yararlanıcı: Erasmus+  rogramının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan 

ger ek ki ileri 

j) Seçim Komisyonu:  ektörl k e görevlend r len ve Erasmus+ Programından 

yararlanacak adayların se imini ger ekle tiren komisyonu 

k) Kurumlararası AnlaĢma: Erasmus+  niversite Beyannamesi sahibi en a  iki 

kurum arasında Erasmus+  rogramı kapsamında deği im faaliyetleri ger ekle tirmek 

i in im alanan anla mayı  

l) B l m Y netim Kurulu Kararı: Öğrenci Öğrenim / Staj Hareketliliği bitiminde 

hareketliliğin tanınması i in alınan kararı ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Programın Uygulanmasında G rev ve Sorumluluklar 

Madde 3 

a) Mardin Artuklu  n vers tes   ektör , Kurumun Yasal  ems lc s d r  Ulusal Ajans 

ne dinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik ba vurusunu onaylar, sö le meleri ve buna 

bağlı diğer belgeleri im alar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ili kin ara raporu 

ve biten faaliyet dönemine ili kin  niversite nihai raporunu onaylar  

b)  niversitede  rogramının genel   ley    ve koord nasyonundan, uluslararası 

 l  k lerden sorumlu  ektör Yardımcısına bağlı olarak  alı an Koord natörl k 

sorumludur  Koord natörl ğ n ba ında,  ektör tarafından atanan Erasmus Kurumsal 

Koord natör  bulunur  Kurumsal Koord natör  rogramın,  n vers ten n m syon ve 

v  yonuna uyumlu b r  ek lde ve  n vers te stratej k planında yer alan 

uluslararasıla ma hedefler  doğrultusunda y r t lmes n  gö et r  Koord natör, 

faaliyetlerin yoğunluğuna ve görev dağılımına bağlı olarak, en fa la iki ki iyi 

Koordinatör Yardımcısı olarak se ebilir  

c) Kurumsal Koord natör, Koord natörl ğ n harcama yetk l s d r   rograma  l  k n 

her t r harcama    n onay ver r   n vers te adına, b r mler n kurumlararası 

anla malarını im alar  Yılda en a   k  ke  olmak   ere t m B r m Koord natörler n  

toplantıya  ağırır ve programın   ley    hakkında gör   alı ver   nde bulunur  

d)  rogramın  n vers te genel nde,  n vers te stratej k planında yer alan hedefler 

doğrultusunda, y r t lmes ne  l  k n akadem k ve  dar  faal yetlerden Koord natörl k 

sorumludur  Ulusal Ajans  le koord nasyonu Koord natörl k sağlar   rograma  l  k n 

hedef b t ey  planlar, bu doğrultuda hareketl l k ba vurusunda bulunur ve Ulusal 

Ajans tarafından tahsis edilen yıllık b t ey  en etk n  ek lde kullanarak m mk n olan 



en fa la sayıda hareketliliği ger ekle tirmek amacıyla faaliyet gösterir  Hareketlilikte 

kaliteyi sağlamak i in gerekli önlemleri alır   anıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde 

bulunarak programın etkinliğini artırmaya  alı ır  Giden ve gelen öğrenciler i in 

oryantasyon faaliyetleri d  enler  Öğrencilerin programdan a ami yarar sağlamaları 

i in gerekli önlemleri alır  

e) Akademik Birim Koordinatörleri, kendi akademik birimlerinde Erasmus+ 

Programının y r t lmes nden sorumludur  Her akadem k b r mde sadece b r B r m 

Koordinatör  görevlendirilir ve se ilen ki inin görev s resi minimum    (3) yıldır.  

M cbir bir sebep olmadığı takdirde bu görevi ba kasına aktaramayacaktır  Birim 

Koordinatörleri, birimleri i in im alanması öngör len kurumlar arası anla ma 

taslaklarını ha ırlar, kendilerine iletilen anla ma önerileri i in gör   bildirir ve 

ba vuruların değerlendirme s recine katılır  Ayrıca, programa katılma hakkı ka anan 

yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kend ler yle  lg l  böl mler  

onaylarlar  B r mler ne değ   m amacıyla gelmek   ere ba vuruda bulunan öğrenc  ve 

personel n ba vuruları hakkında gör   b ld r r ve gerekl  form ve belgeler n  

onaylarlar  Birimlerinde  rogramın tanıtımını yapar, uyum faal yetler  d  enler  

Hareketlilik tamamlandıktan sonra katılımcıların ders tanınma s recini ba latır ve bu 

tanınmayı teyit eden nihai Böl m Yönetim Kurulu Kararı'nı ve öğrencinin 

yurtdı ından getirip ibra  ettiği belgelerin asıllarının Koordinatörl ğe, bir kopyasının 

ise öğrenci i lerine ula tırılmasını sağlar. 

f) Koord natörl k, programa  l  k n hareketl l k s reler n  ve sayılarını, mevcut b t e 

olanakları doğrultusunda, ad l ve  effaf olarak, m mk n olan a am  yararlanıcı 

sayısını gö eterek bel rlemekle y k ml d r   

g)  rogramdan yararlanmak   ere alınan ge erl  ba vuruların sayısının, mevcut b t e 

olanakları  le kar ılanamadığı durumlarda ad l b r se  m n sağlanab lmes     n 

Koord natörl k tarafından ek se  m öl  tler  belirlenir. 

Programa Öğrencilerin Katılımı 

Madde 4 

a) Erasmus+ Ba vuruları, Ulusal Ajans ın  lg l  yıla a t Uygulama El K tabında 

bel rt len usuller ve esaslar  er eves nde Koord natörl k e yayımlanan  lanı tak ben, 

öncel kle  nternet   er nden alınır    m se  m öl  tler , yapılması planlanan merke   

yabancı dil sınavına ili kin bilgiler, kontenjanlar ve varsa akademik birimlerin ö el 

se im  artları ve ba vuru yöntemi ilanda belirtilir  



b) Öğrencilerin ba vuru belgeleri Birim Koordinatörlerince teslim alındıktan ve 

onaylandıktan sonra,  landa bel rt len tar h aralıklarında Koord natörl ğe  let l r  

Koord natörl k e olu turulan taslak se  m l steler ,  ektörl k e görevlend r len 

Se im Komisyonunda tarafsı  ve  effaf bir  ekilde değerlendirilir ve nihai listeler 

olu turulur  

c) Se  len t m as l ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak 

yıllık h be desteğ  kes nle  p sö le me  m alanıncaya kadar aday stat ler n  

korumaktadır  Yararlanıcı adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak 

katılabileceği, ancak bundan sonra ilan edilir  

d) Yararlanma hakkı ka anan öğrenc ler n ger ekle t recekler    lemler, 

kullanacakları belge ve formlar Koord natörl k e duyurulur  

e) Hibe ödemeleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen hibe hesaplama ve 

dağıtım  lkeler  doğrultusunda Koord natörl k e tahakkuk ett r l r  

f)  rogramdan yararlanan öğrencilerin ger ekle tirdikleri ve önceden Birim 

Koordinatörlerince onaylanmı  öğrenim / eğitim anla malarında yer alan faaliyetler 

i in akademik tanınma sağlanır  

g) Hareketl l kten yararlanmaktan va ge en yararlanıcı adayları, bu durumlarını 

 ved l kle kend  B r m Koord natörl kler ne ve Koord natörl ğe ya ılı olarak 

bildirirler. 

h) Yararlanıcılardan, faal yete katılmak   ere kend ler ne h be ödemesi yapılmı  

olanların bu faaliyeti ger ekle tirmemeleri ve tahakkuk edilen h bey  Koord natörl ğe 

 ade etmemeler  hal nde, kend ler yle  m alanmı  sö le me h k mler  ve d ğer  lg l  

mev uat uyarınca yasal takip ba latılır  

Programa Personelin Katılımı 

Madde 5 

a) Erasmus+ Ba vuruları, Ulusal Ajans ın  lg l  yıla a t Uygulama El K tabında 

bel rt len usuller ve esaslar  er eves nde Koord natörl k e yayımlanan  lanı tak ben, 

öncel kle  nternet   er nden alınır    m se  m öl  tler , kontenjanlar ve ba vuru 

yöntemi ilanda belirtilir  

b)  ersonel n ba vuru belgeler  B r m Koord natörler nce tesl m alındıktan ve 

onaylandıktan sonra,  landa bel rt len tar h aralıklarında Koord natörl ğe  let l r  

Koord natörl k e olu turulan taslak se  m l steler ,  ektörl k e görevlend r len 

Se im Komisyonunda tarafsı  ve  effaf bir  ekilde değerlendirilir ve nihai listeler 

olu turulur  



c) Se  len t m as l ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak 

yıllık hibe desteği kesinle ip sö le me im alanıncaya kadar aday stat ler n  

korumaktadır  Yararlanıcı adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak 

katılabileceği, ancak bundan sonra ilan edilecektir  

d) Yararlanma hakkı ka anan personelin ger ekle tirecekleri i lemler, kullanacakları 

belge ve formlar Koord natörl k e duyurulur  

e) Hibe ödemeleri, Erasmus+ Uygulama El K tabında bel rt len h be hesaplama ve 

dağıtım  lkeler  doğrultusunda Koord natörl k e tahakkuk ett r l r  

f) Hareketlilikten yararlanmaktan va ge en yararlanıcı adayları, bu durumlarını 

 ved l kle kend  B r m Koord natörl kler ne ve Koord natörl ğe ya ılı olarak 

bildirirler. 

g) Yararlanıcılardan, faal yete katılmak   ere kend ler ne h be ödemes  yapılmı  

olanların bu faaliyeti ger ekle tirmemeleri ve tahakkuk edilen hibeyi Koord natörl ğe 

 ade etmemeler  hal nde, kend ler yle  m alanmı  sö le me h k mler  ve d ğer  lg l  

mev uat uyarınca yasal takip ba latılır  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Faaliyetler 

Madde 6 – Koord natörl k, Avrupa B rl ğ  Eğ t m  rogramlarıyla  lg l  genel 

konularda t m  n vers te payda larına danı manlık h  met  ver r  

Madde 7 – Koord natörl k,  n vers te b nyes nde uygulanan d ğer Avrupa B rl ğ  

destekl  program ve projeler  y r ten b r m ya da k   lerle koordineli olarak  alı ır  

H km  Bulunmayan Haller 

Madde 8 - Bu yönergede h k m bulunmayan hallerde Avrupa Kom syonu, Ulusal 

Ajans ve Mardin Artuklu  n vers tes   ektörl ğ n n bel rled ğ  h k mler ge erl d r  

Y r rl k 

Madde 9 - Bu yönerge Mardin Artuklu  n vers tes  Senatosunca onaylandığı 

tar h nden  t baren ge erl  olmak   ere y r rl ğe g rer  

Y r tme 

Madde 10 - Bu yönerge h k mler  Mardin Artuklu  n vers tes   ektör  tarafından 

y r t l r  


