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ERASMUS+ PROGRAMI - GENEL BİLGİLENDİRME 

Erasmus+: Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen; Avrupa Birliği üye ve aday üye 
ülkeleri ile AB dışı Program ve Partner ülkelerini kapsayan; Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, 
Öğrenci Staj Hareketliliği, Akademisyen Ders Verme Hareketliliği ve İdari Çalışan Eğitim 
Hareketliliği gibi farklı «Hareketliliklere»; yani söz konusu ülkelerde eğitim, öğrenim ve staj  
aktivitelerine katılmaya olanak sağlayan programın genel adıdır. Erasmus+ Programı; aynı 
zamanda, Stratejik Ortaklıklar ve Kapasite Artırma Çalışmaları gibi çeşitli uluslararası 
akademik projelere ve Gençlik Programları gibi; akademik olmayan; fakat çok değerli 
sosyal ve toplumsal kazanımları olan, yaygın öğretim uluslararası projelerine de olanak 
sağlamaktadır.

Erasmus Programı 2004 senesinde başlamıştır ve 2019 itibarıyla 15. senesini 
kutlamaktadır. 

20.000 kişiyi geçen hareketliliğe katılımcı sayısıyla, kişileri ve kurumları uluslararasılaştırma
ve Dünya vatandaşları yetiştirmeyi destekleme konusunda; çok önemli ve başarılı bir 
projedir.



ERASMUS+ PROGRAMI - GENEL BİLGİLENDİRME 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinde; hareketlilikte yer almak üzere üniversite içi seçimlere katılmış 
ve gitmeye hak kazanmış öğrenciler, 4 senelik lisans eğitimlerinin (gidecekleri yüksek öğrenim kurumu ile 
yapılmış anlaşmanın belirttiği şartlara göre) bir veya iki dönemini, bölümlerine uygun uluslararası 
ortaklıklar kurulmuş yüksek öğrenim kurumlarından birinde gerçekleştirebilirler. Öğrencilerin bu yurt dışı 
eğitimlerinde alacakları dersler, hareketliliğe katılmalarından önce kendi okullarında bir «öğrenim 
anlaşması» ile belirlenir ve başarı ile geçilen dersler, kendi kurumlarında, ders kredisi olarak sayılır. 
Hareketlilik sırasında alınan tüm derslerin başarı ile geçilmesi sonucunda 4 yıllık lisans eğitimi uzamaz.

Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrenci, gideceği okula öğrenim ücreti veya harcı ödemez. Konaklama ve 
yaşam giderlerinin bir kısmının ya da tümünün karşılanabilmesi için ise, öğrenciye, gidilecek ülkenin 
şartlarına göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aylık olarak hesaplanmış toplam bir hibe verilir. Yaşam 
masrafları dışında kalan; uçak bileti, pasaport, sigorta ve vize ücretleri ise öğrenci tarafından karşılanır.

Öğrenci staj hareketliliği yaz aylarında yapılır ve her sene belli zamanlarda, Avrupa Komisyonu’nun 
Erasmus+ Staj Hareketliliği web-sayfasında yayınlanan fırsatları, öğrencinin kendi takibi ile başvuru 
gerçekleşir. Öğrenci başvuru ve kabul sürecinden kendi sorumludur. Erasmus+ Ofisi sadece hibe 
başvurusu aşamasında devreye girer. Staj hareketliliğinde de hibe söz konusudur. 

Staj hareketliliği hakkında detaylı bilgi, başvuru tarihinden önce; Mart 2020’de siz değerli öğrencilerimize 
sunulacaktır.



ERASMUS+ PROGRAMI - GENEL BİLGİLENDİRME 

Erasmus+ Gençlik Programı; Akademik olmayan; fakat önemli sosyal ve toplumsal kazanımları 
içeren; örgün değil, yaygın öğrenim amaçlanan ve özellikle Avrupa ülkelerindeki sivil toplum 
örgütlerinde 8 hafta ila 1 sene arasında gönüllü olarak çalışmayı öngören; 30 yaş altı gençlerin 
kişisel gelişimlerini ve toplumdaki yerlerini bulmalarını destekleyen, çok değerli bir programdır.

Öğrenci; üniversitemiz Erasmus+ Ofisi aracılığıyla bir gençlik projesine, yaz tatilinde 8 hafta 
olmak üzere, hibe ile katılabilir; ve üniversitemizden mezun olduktan sonra, 30 yaşına kadar, 8 
haftasından geriye kalan 1 senelik sürenin tamamında ya da bir kısmında yeniden hibe ile 
projeye katılabilir. 

Erasmus+ Gençlik Programı hakkında detaylı bilgi, başvuru tarihinden önce; Mart 2020’de siz 
değerli öğrencilerimize sunulacaktır.



ERASMUS+ PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME

Üniversitemiz, Erasmus+ akademik aktivitelerine katılabilmek için gerekli 
onay olan ECHE belgesini, 27 Eylül 2019 itibariyle edinmeyi başarmıştır. 

ECHE onayının edinilmesinin hemen sonrasında ise, bölümlerimizle uyumlu 
uluslararası ortaklıklar kurmak konusunda çalışmalarımız ve iletişimlerimiz 
başlamıştır.

Bununla beraber; doğru ortaklıklar kurma ve öğrenim anlaşmalarını 
sorunsuz hazırlama (ders kaybı olmaması bakımından) çalışması olarak; 
üniversitemizde bulunan tüm fakülteler, meslek yüksek okulları ve enstitü 
çerçevesinde sunulan tüm bölümler için birer «Erasmus Bölüm 
Koordinatörü» atama çalışmalarına da başlanmıştır.

Erasmus Bölüm Koordinatörleriniz; ileriki süreçte sizler için çok önemli 
olacaktır.



ERASMUS+ PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME

Kurulmuş olan ortaklıklar ve Erasmus Bölüm Koordinatörleri bilgisi; Aralık 
2019 sonunda düzenlenecek «Erasmus Başvuru Toplantısı» sırasında 
açıklanacak ve aynı zamanda web-sitemizde yayınlanacaktır.

İlk «Öğrenim Hareketliliği-Giden Öğrenci» seçimleri Şubat 2020’de 
yapılacak, ilk öğrenim hareketliliği öğrenci gönderimleri ise Eylül 2020 
itibariyle (2020-2021 Sonbahar Akademik Döneminde) gerçekleşecektir. 



ERASMUS+ PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME

Öğrenim Hareketliliği - Giden öğrenci seçimlerine katılabilmek için;

• En az 2 dönem okumuş olmak (GNO oluşması adına), ve 

• Lisans öğrencileri için kümülatif GNO’nun en az 2.20/4.00 olması, 

• Lisans Üstü öğrencileri için ise kümülatif GNO’nun en az 2.50/4.00 GNO 
olması gerekmektedir. 

• Ayrıca; yeterli (İngilizce) dil becerisine sahip olmak gerekmektedir.



ERASMUS+ PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME

Lisans Üstü öğrencileri; Erasmus öğrenim hareketliliğine, tez dönemi 
sırasında katılamamaktadır; ancak Erasmus staj hareketliliğinden 
yararlanabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulu öğrencileri; öğrenim sürelerinin 2 sene olması ve 2. 
senelerinin son döneminde üniversite bünyesinde almaları gereken 
zorunlu dersleri ve/veya stajları olması sebebiyle; Erasmus öğrenim 
hareketliliğinden ziyade, Erasmus staj hareketliliğinden veya Gençlik 
Programı projelerinden faydalanmayı düşünmelidirler.

Gençlik Programı projeleri; tüm derece öğrenimlerden tüm öğrencilerimiz 
için tavsiye edilen, önemli sosyal ve toplumsal kazanımlar içeren; yurt 
dışına çıkmak için, akademik olmayan; yaygın öğrenim ve tecrübe şansı 
sunan; değerli projelerdir.



ERASMUS+ PROGRAMI - GENEL BİLGİLENDİRME 

ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (25 KASIM 2019 itibarıyla):

KAYNAK:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en

AB üyesi Program Ülkeleri:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United 
Kingdom.

AB üyesi olmayan Program Ülkeleri:

North Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Serbia, Turkey.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en


ERASMUS+ PROGRAMI - GENEL BİLGİLENDİRME 

BAZI ERASMUS+ PARTNER ÜLKELERİ (25 KASIM 2019 itibarıyla):

KAYNAK:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en

Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova
Territory of Ukraine as recognised by international law, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, 
Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Territory of Russia as recognised by international law, 
Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, 
China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, 
Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, Iran, 
Iraq, Yemen, South Africa…

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en


ÖNEMLİ TARİHLER

Az sonra; Öğrenci öğrenim hareketliliği konusunda hazırladığımız detaylı 
sunumu inceleyeceksiniz.

Sunum öncesinde ise; bilinmesi gereken Önemli Tarihlerden 
bahsetmek isteriz.



ÖNEMLİ TARİHLER

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ TARİHLER

ARALIK 2019 
• Başvuru Toplantısı  (Aralık son haftası).
• Bölüm Koordinatörlerinin açıklanması.
• Ortaklıkların açıklanması.
• Başvuruların açılması.

OCAK 2019 
• Başvuru Ayı.

ŞUBAT 2020 
• Başvuruların sonu.
• İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nın yapılması ve değerlendirilmesi.
• Seçim Kurulu’nun, Gidecek Öğrenci Asil ve Yedek listelerini oluşturması.
• Seçim sonuçlarının öğrencilere duyurulması (Web-sayfası ve e-posta üzerinden – Seçilen 

öğrencilerin listesi ayrıca Erasmus Koordinatörlüğü kapısına da asılacaktır.) .
• Seçim sonuçlarına itiraz hakkı süresi ve itirazların sonuçlanması.
• Yeni Proje Dönemi için Hibe başvurusunun yapılması (Muhtemelen).
• Feragat dilekçelerinin teslimi (öğrenci öğrenim hareketliliği - yalnızca asil listede bulunan 

öğrenciler feragat dilekçesi verebilir).



ÖNEMLİ TARİHLER

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ TARİHLER

MART – NİSAN 2020:
• Seçilen öğrencilerin gidecekleri okullara başvurularının («Nominasyon»’larının) başlaması.
• Seçilen öğrencilerin, gidecekleri okula başvuru yapması (Online da olabilir).
• Seçilen öğrencilerin, «Öğrenim Anlaşması» ve «Ders Denklik Formu» belgelerinin hazırlanması.
• Seçilen öğrencilerin, «Sağlık Sigortası Poliçesi» yaptırması.
• Seçilen öğrencilerin, üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankadan «EURO» hesabı açtırması.
• Seçilen öğrenciler ile, «Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi» 

imzalanması.
• Seçilen öğrencilerin, «Çevrimiçi Dil Desteği-OLS» sınavını tamamlaması.

MAYIS – HAZİRAN 2020:
• Seçilen öğrencilerin Nominasyon Kabullerinin gidecekleri okullardan gelmesi.
• Kabulü gelen öğrencilerin; gidecekleri ülke için gereken Pasaport, Sigorta ve Vize işlemlerini 

gerçekleştirmesi.



ÖNEMLİ TARİHLER

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ TARİHLER

TEMMUZ 2020:
• Kabulü gelen öğrencilerin, açtırmış oldukları EURO hesaplarına; toplam hibe miktarlarının 

%80’inin yatırılması. (Kalan %20, gerekli derse katılım ve dönüş sonrası sorumluluklar 
sağlandıktan sonra öğrencinin hesabına yatırılacaktır.)

AĞUSTOS – EYLÜL 2020:
• Kabulü gelen öğrencilerin hareketliliği gerçekleştirecekleri yüksek öğrenim kurumuna gidişleri.

*** Pasaport, vize, sigorta ve konaklama konularıyla ilgili her türlü işlemin zamanında ve doğru 
yapılması öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Erasmus Ofisimiz ise öğrencilerimize bu konularla 
ilgili idari desteği verecektir.

*** Pasaport, vize, sigorta ve konaklama ile ilgili tüm masraflar öğrencinin kendi 
sorumluluğundadır; Erasmus Ofisimizin, Türkiye Ulusal Ajansı’nın öğrenciye sağlayacağı hibeye aracı 
olmak haricinde, hiçbir mali yükümlülüğü yoktur.



STAJ HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ NOTLAR

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ NOTLAR

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği için; bölüm kazanımlarına uygun staj fırsatları bulmak, başvuru 
yapmak ve kabul almak tamamen öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

Bu nedenle; 

www.erasmusintern.org ile https://ab-ilan.com/

Web-sayfaları, açıklanan fırsatlar için SÜREKLİ OLARAK takip edilmelidir.

Başvurulması planlanan Staj fırsatları; gidilmek istenen kurumlara başvuru yapılmadan önce; 
mutlaka «BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ»nün onayından geçmelidir! (Kazanımların müfredata uygun 
olduğuna emin olmak için.)

Bölüm Koordinatörlerininiz, bir aksilik olmaması halinde, ARALIK 2019 sonunda Erasmus web-sayfası 
üzerinden açıklanacaktır.

Öğrenci staj hareketliliği başvuru toplantısı ise; Mart 2020’de gerçekleştirilecek ve kabulü gelen 
öğrencilerin kurum içi; başvuru, seçim ve ve hibe süreçleri başlayacaktır.

http://www.erasmusintern.org/
https://ab-ilan.com/


ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Şimdi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği konusundaki detaylı sunumu 
inceleyeceksiniz.

Söz konusu sunum ve toplantı slaytlarına; Erasmus+ web-sayfamız üzerinden ulaşım 
sağlayabileceksiniz.



ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

BÖLÜM 1: KARAR VERME AŞAMASI

www.kent.edu.tr ERASMUS+ web-sayfasında, okul içinde ve ERASMUS+ Ofisi (B-Blok, No: 202) 
girişinde yer alan, ve e-posta/sms yoluyla yapılan duyurular düzenli olarak takip edilir.

Her dönem düzenlenen ERASMUS+ Tanıtım Toplantıları ile Başvuru Toplantıları’na katılmalısınız; 
ERASMUS+ hakkında bilgi edinmek ve öğrenim hareketliliğinin size göre olup olmadığına karar 
vermek için Tanıtım Toplantıları önemlidir. Hareketliliğe başvurmanız durumunda ne yapmanız 
gerektiğini bilmeniz için ise Başvuru Toplantıları büyük önem taşır.

ERASMUS+ Öğrenim hareketliliğinin ne olduğunu, katılım koşullarını ve sorumluluklarınızı öğrendiniz 
ve öğrenim hareketliliğine katılmaya karar verdiniz. Şimdi ne olacak?

http://www.kent.edu.tr/


ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

BÖLÜM 2: KURUM İÇİ SEÇİMLERE KATILMA AŞAMASI

www.kent.edu.tr ERASMUS web-sayfasında yayımlanan başvuru tarihlerinde; Erasmus ofisimize 2 adet belge 
getirmelisiniz;

• www.kent.edu.tr ERASMUS web-sayfasında bulabileceğiniz “Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu”, ve

• Transkriptinizin en güncel hali.
(Lisans öğrencileri için minimum 2.20, Lisans Üstü için minimum 2.50 GNO gerekmektedir.)

http://www.kent.edu.tr/
http://www.kent.edu.tr/


ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

***Önemli Not 1 : Lisans minimum 2.20/4 ve Yüksek Lisans minimum 2.50/4 GNO 

gereksinimleri; Ulusal Ajans yönetmeliğine göre düzenlenmiş asgari şartlardır; gitmek 

isteyeceğiniz okul Lisans için en az 2.50/4 ve Yüksek lisans için en az 2.75/4 GNO talep 

edecek olabilir; bu durumda kurum içi seçiminiz olumlu sonuçlansa bile; gitmek istediğiniz 

okuldan kabul alamayabilirsiniz.

***Önemli Not 2 : Başvuru formunu doldurma esnasında, gitmek istediğiniz kurum 

seçimlerini, bölümünüze ve derslerinize uyumlu olması bakımından MUTLAKA Erasmus 

Bölüm Koordinatörünüz ile doldurmalısınız!!!



ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

Her akademik yıl için, kaç öğrencinin ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabileceği; yurt 
dışı üniversiteler ile yapılan anlaşmalar neticesinde bellidir. 

Kurum içi başvuru yapan öğrencilerin seçimi sıralanmasında; adayların kümülatif  GNO’ larının %50’si 
ve ELS Standardında yapılacak merkezi İngilizce sınavından alacakları puanın %50’ si dikkate alınır. 

Bununla birlikte; seçimlere katılan aday öğrencilerin son puanlarının belirlenmesinde dikkate alınan, 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenmiş başka ölçütler de var olup, söz konusu ölçütler ve ağırlıklı 
puan etkileri aşağıdaki gibidir:



ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi (GNO) %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

Hareketlilikten daha önce yararlanma (Hibeli veya hibesiz) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Önceki dönemde hareketliliğe seçildiği halde web-sayfasında 

yayımlanan süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin 

tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-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

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin 

Erasmus’ a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan



ÖNEMLİ DUYURU

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DUYURU;

ERASMUS+ PROGRAMI ÇATISINDAKİ TÜM FAALİYETLER; ENGELLİ BİREYLERİMİZİ HAREKETLİLİĞE 
DAHİL ETMEYİ TEŞVİK AMACI İLE, EK DESTEK HİBESİNE TABİİDİR.

Ek destek hibesine başvurmak için doldurulması gereken, farklı faaliyet türlerine özel belgeler vardır. 
Ayrıca engel durumunu belgeleyen resmi doküman rica edilir.

Ek destek hibeleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen Ofisimizle iletişime geçiniz.



ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler; yüksek puan alan öğrencilerin, yerleşmek istedikleri 
kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için asil listesi 
ve yedek liste belirlenir. Belirlenen listelerde bir hata olduğunu düşünürseniz, web-sayfamızda 
duyurulan tarih aralığında, listelere itiraz edebilirsiniz. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının 
henüz belli olmadığı durumlarda; seçilen öğrenciler “aday” kategorisindedir. Seçim sonuçları, ancak 
Merkez hibe dağıtım sonuçlarını ilan ettikten sonra kesinlik kazanır.
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Kurum içi seçim sürecinin ardından, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmaya ve 
başvuru sırasında tercih ettiğiniz yükseköğretim kurumlarından birinde öğrenim görmeye hak 
kazandınız; Peki şimdi ne olacak?
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BÖLÜM 3: SEÇİM SONRASI – KARŞI ÜNİVERSİTEDEN KABUL MEKTUBU – İLK AŞAMA

Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ile başvuru esnasında seçtiğiniz ve tercih ettiğiniz üniversitenin 
web-sayfasını ziyaret etmelisiniz.

Web-sayfalarından; Erasmus+ Akademik Takvimini, Erasmus öğrencilerine sunulan imkanları, var ise 
özel koşulları; ve en önemlisi Erasmus+ Öğrenci Başvuru Formları hakkında bilgi edinmeli ve gerekli 
formları (online ya da değil) doldurmalısınız.
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***Önemli Not : Karşı Üniversitenin kendi başvuru formları yoksa; Avrupa 

Birliği’nin standart formları kullanılmalıdır.
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BÖLÜM 4: SEÇİM SONRASI – KARŞI ÜNİVERSİTEDEN KABUL MEKTUBU – İKİNCİ AŞAMA

Gitmeden önce; aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve yazılı adımları takip etmelisiniz.

1. ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES) – 2 ADET ASIL + 1 Fotokopi
2. DERS DENKLİK FORMU (COURSE EQUIVALENCY FORM) – 1 ADET ASIL + 1 Fotokopi
3. Sağlık Sigortası Poliçesi
4. ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ HİBE SÖZLEŞMESİ – 2 ADET ASIL 

(Anlaşmalı Bankamızdan EURO HESABI açtırmalısınız!)
5. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Faaliyet öncesi ve sonrası çevrimiçi dil sınavına tâbisiniz. Bu sınav için 

e-posta adresinize davet gelecek.
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***Önemli Not 1: Hibe Sözleşmesi; Erasmus+ Değişim Öğrencisi olarak alacağınız maddi desteğe 

ilişkin olarak imzalanmaktadır.

***Önemli Not 2: Gitmeden önce toplam tutarın %80’i; döndükten sonra ise kalan %20’si 

açtırmış olduğunuz EURO banka hesabına yatırılır.

***Önemli Not 3: Öğrenim anlaşmasında bulunan tüm derslerin alınması zorunludur. Bu 

derslerden başarı ile geçmeniz beklenmektedir. Derslerde başarısız olunması hibe kesintisine yol 

açmamaktadır; ancak derslere hiç katılmama durumunda, size verilecek toplam hibenin %20’si 

ödenmeyecektir. Bu konu, Hibe Sözleşmesinde de belirtilmektedir.
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Tüm bu organizasyon sürecine eş zamanlı olarak, gideceğiniz ülkenin İstanbul Konsolosluk/Temsilci 
web-sayfasından, öğrenci vizesi için istenen belgeleri ve vize alma şartlarını araştırmalısınız.
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BÖLÜM 5: KABUL MEKTUBU SONRASI – PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ AŞAMASI

Gideceğiniz üniversiteden Kabul Mektubu’nuz geldikten sonra hızlıca; 

Pasaport ve Vize işlemlerinizi tamamlamalısınız.

***Pasaportunuz yok ise pasaport çıkartmalı; var olan pasaport sürenizin dolmasına vize 
şartlarının gerektirdiğinden daha az kalmış ise, yasal otoritelerin uygun göreceği şekilde 
pasaportunuzun süresini uzatmalı ya da pasaportunuzu vize şartlarına uygun şekilde 
yenilemelisiniz.
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***Önemli Not :

PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ, BAŞTAN SONA VE TAMAMEN ÖĞRENCİNİN KENDİ 

SORUMLULUĞUNDADIR. Erasmus Ofisi pasaport ve vize işlemlerinin gerektirdiği “kabul 

mektubu” gibi belgeleri sağlamak dışında her hangi bir iş yükümlülüğüne ve/veya 

pasaport ve vize işlemlerine dair her hangi bir mali/maddi yükümlülüğe sahip değildir. 

Pasaport ve vize işlemleri için doğacak her türlü ücret ile, işlemlerin zamanında ve 

eksiksiz tamamlanması konuları, tamamen öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
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Pasaport ve vizenizi aldınız; 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için yurt dışına gittiniz.

Şimdi ne olacak?
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BÖLÜM 6: KARŞI ÜNİVERSİTEYE VARILDIKTAN SONRA; HAREKETLİLİK SIRASINDA:

Gideceğiniz üniversiteye vardıktan sonra, 15 gün içerisinde, “CONFIRMATION OF ARRIVAL” formunu 
gittiğiniz kurumdaki Erasmus Ofisine doldurtup; erasmus@kent.edu.tr adresine e-posta olarak 
göndermelisiniz.

mailto:erasmus@kent.edu.tr
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***Önemli Not 1: Öğrenim anlaşmasında bulunan tüm derslerin alınması zorunludur. Bu 

derslerden başarı ile geçmeniz beklenmektedir. Derslerde başarısız olunması hibe kesintisine yol 

açmamaktadır; ancak derslere hiç katılmama durumunda, size verilecek toplam hibenin %20’si 

ödenmeyecektir. Bu konu, Hibe Sözleşmesinde de belirtilmektedir.

***Önemli Not 2: Öğrenim anlaşmasında (“Learning Agreement for Studies”) gitmeden önce 

belirlediğiniz derslerde değişiklik yapmanız gerekiyorsa; hem gittiğiniz üniversitedeki SORUMLU 

KİŞİ hem de İstanbul Kent Üniversitesi’ndeki Bölüm Koordinatörünüz ile görüşüp, Anlaşmanın 

“DuringMobility” bölümünü doldurmalı ve gerekli imzaları tamamladıktan sonra, gidişinizi takip 

eden en geç 5. Haftanın içinde erasmus@kent.edu.tr adresine e-posta olarak göndermelisiniz!

mailto:erasmus@kent.edu.tr
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BÖLÜM 7: HAREKETLİLİĞİN TAMAMLANMASI VE YURDA DÖNÜŞ; HAREKETLİLİK ERTESİ:

ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinizi tamamlayarak Türkiye’ye döndüğünüz tarihten itibaren 
EN GEÇ 15 GÜN İÇERİSİNDE ERASMUS OFİSİNE TESLİM ETMENİZ GEREKEN BELGELER:

(Sonraki slayt)
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1. KATILIM BELGESİ (CERTIFICATE OF ATTENDANCE): Yurtdışında hangi tarihler arasında, hangi 
programa devam ettiğinizi gösteren belgedir. Hareketliliği gerçekleştirdiğiniz yükseköğretim 
kurumunda imzalatıp, mühürletmeli ve Erasmus Ofisimize teslim etmelisiniz.

2. TRANSKRIPT (TRANSCRIPT OF RECORDS): Yurtdışında aldığınız dersleri ve karşılığında elde ettiğiniz 
AKTS (ECTS) kredilerini gösteren not dökümüdür. Hareketliliği gerçekleştirdiğiniz yükseköğretim 
kurumunda imzalatıp, mühürletmeli ve; bir adet Erasmus Ofisimize, bir adet de bölümünüze teslim 
etmelisiniz.

3. ÖĞRENİM ANLAŞMASININ “AFTER MOBILITY” BÖLÜMÜ

4. OLS DÖNÜŞ SINAVINIZIN SONUCUNU GÖSTEREN BELGE: Dönüş sonrası 2. OLS sınavınızı 
tamamladıktan sonra, sınav sonucunuzu gösteren belgeyi Erasmus Ofisimize teslim etmelisiniz.

5. FINAL REPORT: Mobility Tool sisteminden e-posta adresinize gelecek “Online Öğrenci Faaliyet 
Raporu” dokümanını doldurmalı ve Erasmus Ofisimize teslim etmelisiniz.



ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SUNUMU

***Önemli Not 1: TÜM BU İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA, HİBENİZİN KALAN %20’ 

LİK KISMI HESABINIZA YATIRILACAKTIR.

***Önemli Not 2:ERASMUS+ Kapsamında öğrenim gördüğünüz kurumdan aldığınız dersleri 

ve notlarınızı gösteren Transkriptinizi (Transcript of Records) ve doldurduğunuz Ders 

Saydırma Formu’nu (Course Recognition Form) kendiniz imzalayıp, gerekli imzaları da 

aldıktan sonra, Fakülte Sekreterliğinize ulaştırmalısınız.



ERASMUS OFİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Her türlü sorunuz ve görüşleriniz için sizleri ofisimizde ağırlamaktan 
mutluluk duyarız.

Görüşme için ofisimizden randevu almanızı rica ederiz.

Randevu için;  erasmus@kent.edu.tr veya   
elif.karagoz@kent.edu.tr
İpek.sayrak@kent.edu.tr

E-posta adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Erasmus Koordinatörlüğü Ofisi: B Blok – No: 202

* Sorularınız ve görüşlerinizi, yukarıdaki e-posta adreslerinden ofisimize 
her zaman iletebilirsiniz. E-postalar geliş sıralarına ve ofisin yoğunluk 
durumuna göre, olabildiğince kısa süre içinde cevaplanmaktadır.

mailto:erasmus@kent.edu.tr
mailto:elif.karagoz@kent.edu.tr
mailto:İpek.sayrak@kent.edu.tr



