ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
1. Genel Hükümler
Erasmus öğrenci hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim
kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde
gerçekleştirilir. Birinci sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar.
2. Öğrenci Seçimi
Programdan yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi
değerlendirme-seçim aşamalarından oluşur.
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a. İlan: Fakültemizin tüm ikili anlaşmaları fakültemiz Erasmus panolarında ve üniversitemiz
Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinde ilan edilmekte olup öğrencilerimiz Erasmus
öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilmektedir.
b. Başvuru: Öğrencilerin tam zamanlı olması, uygunluk şartlarını taşıması ve GANO’larının
en az 2.0/4.0 veya 70/100 olması gerekir. Başvuru sayısına göre GANO yeniden
belirlenebilir (artırılabilir veya azaltılabilir). Tüm başvurular kayıt altına alınır ve kontrol
edilir. Başvurusu uygun olmayan öğrenciler yabancı dil ve mülakat sınavlarına alınmazlar.
c. Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi: Değerlendirmede GANO %45,
yabancı dil seviyesi %45 ve mülakat %10 düzeyinde etkilidir. Mülakat yapılmadığı
durumlarda değerlendirme sonucunun %50’sini GANO, %50’sini yabancı dil notu oluşturur
ve öğrenciler toplam puanlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanırlar. Seçim sonuçları
fakültemiz Erasmus panolarında ve üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet
sitesinde ilan edilir.
Öğrencinin disiplin cezası almış olması veya alttan dersinin bulunması Erasmus
programından yararlanmasına engel değildir.
3. Hibeler
Erasmus programı kapsamında öğrencilerin alacakları aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin
yaşam standartlarına göre 4 kategoride belirlenmiş ve aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Kategori
I
II
III
IV

Ülkeler
Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya,
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya,
Bulgaristan ve Romanya
Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Portekiz, Yunanistan ve
Malta
Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya,
Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya
Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda ve
Birleşik Krallık

Hibe miktarı (Avro)
300
400
500
600

Tam ayı geçen ancak tam aya tamamlanamayan süreler için ise aşağıdaki çizelgede
bildirilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.
1-3 gün
0

4-10 gün
¼ hibe

11-17 gün
2/4 hibe

18-24 gün
¾ hibe

25 gün ve üzeri
Aylık hibe

Erasmus programı kapsamında öğrenim süresinin bir kısmının desteklenmesi veya bir
kısmının desteklenmemesi söz konusu değildir. Öğrenim süresi ya tamamen hibelendirilir
ya da tamamen hibelendirilmez.
a. Öğrenciye yapılacak ödeme: Öğrenciye verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu
ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından ibaret olup, ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı
kuruma gitmeden önce, gitmesi öngörülen süreye göre hesaplalanan toplam hibenin %80’i
ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda öğrenciye verilen “Katılım
Sertifikası”nda yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.
4. Akademik Tanınırlık
Erasmus öğrenim hareketliliği dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı,
“Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)” imzalanarak teyit edilir. Devam edilecek
öğrenim programı, öğrencilerin halihazırda öğrenim gördüğü ve elde etmek istediği
diploma programının amacına yönelik olmalıdır.
Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak değişikliklerin, öğrencilerin gittikleri
yükseköğretim kurumlarında akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içerisinde
yapılmış olması ve öğrencinin Türkiye’deki kendi yükseköğretim kurumu tarafından tekrar
onaylanması gerekir.
5. Gerekli Belgeler
Her öğrenci Erasmus hibesi almadan önce yükseköğretim kurumuyla bir “Öğrenim
Hareketliliği Sözleşmesi” imzalar. Akademik tanınırlığı sağlayan “Öğrenim Anlaşması
(Learning Agreement)” bu sözleşmenin ekidir.
Yurtdışındaki her bir eğitim döneminin sonunda öğrenciden “Öğrenci Final Raporu” ve
misafir olunan yükseköğretim kurumundan, anlaşmaya varılan programın takip edildiğini
belirten ve öğrencinin aldığı notlarını gösteren bir “Transkript” ve öğrencinin
yükseköğretim kurumunda misafir kaldığı süreyi teyit eden imzalı ve mühürlü bir “Katılım
Sertifikası” alınır.
Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin bu belgeleri tamamlaması gerekir. Aksi
halde hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve hibe hak edemezler.
6. Akademik Ücretler
Misafir olunan yükseköğretim kurumu Erasmus kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir
akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti,
laboratuar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve
akademik dökümanların fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli
materyallerden kendi öğrencileri ne kadar ödeme yapıyorsa, aynı miktardaki ücreti talep
edebilir.
Öğrenciler yurtdışında öğrenim gördükleri süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına
kayıtlarını yaptırır ve normal harçlarını öderler. Öğrenciler bu sırada kayıt donduramazlar.

7. Ulusal Hibe ve Burslar
Erasmus programına katılan öğrencilerin halihazırda aldıkları burs ve kredileri devam eder.
Yükseköğrenim kurumu söz konusu burs ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlü
olup burs veya kredi alan öğrencilerin Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama
getiremez.
8. İkinci Kez Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Yapılamaması
Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus öğrenim hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir
akademik yılda öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci hibesiz dahi olsa bir daha
Erasmus öğrencisi olamaz.
9. Hibesiz Erasmus Öğrencisi Olma Durumu
Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus değişim öğrencisi olabilirler. Bu
öğrenciler hibe alan öğrenciler ile aynı süreçten geçerler.
10. Sürenin Uzatılması
Anlaşmada belirtilen sürenin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce
tamamlanması durumunda süre uzatılabilir. Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız
olarak takip etmesi gerekir. Tatiller ve dönem araları, aralık olarak kabul edilmez.
Uzatılan süre, içinde bulunulan akademik yılın bitiminden sonraya sarkamaz.
11. Planlanan Eğitim Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi
Öğrencinin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri vb.) planlanan süreden
önce dönmesi durumunda yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide
bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeden
geri dönmesi durumunda ise tüm hibe geri alınır.
12. Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve katılımcı ülkelerden birinin
vatandaşı olan bir öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği ile vatandaşı olduğu ülkedeki
bir yükseköğretim kurumuna gitmesi mümkündür. Ancak değerlendirme sürecinde bu
öğrencilere en düşük öncelik verilir.
13. Diğer Hususlar
Öğrenim hareketliliği faaliyeti 3 aydan kısa veya 12 aydan fazla süremez.
Faaliyet dönemi, bir akademik yıldan diğer akademik yıla sarkamaz.
Her öğrenciye öğrenim dönemi başlamadan önce Erasmus Öğrenci Beyannamesi verilir.

