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ERASMUS+ Programı 

Öğrenim Hareketliliği Nedir?
 Avrupa Birliği hibe destekli bir öğrenci ve öğretim

elemanı hareketlilik programıdır.

 Hareketliliği özendirir, bir burs programı değildir.

 Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarını
kapsar.

 Hareketlilik süresi: 3-12 ay arasındadır.

(planlanmış olması halinde tamamlayıcı bir staj dönemi dahil
olup ayrıca hibesiz faydalanma da bu toplam süreye
dahildir)



Program Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

Program Ülkeleri

1.Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, 
İngiltere, İsviçre

2.Grup Program Ülkeleri

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, 
İspanya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, 
İzlanda

3.Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Makedonya



Öğrenim Hareketliliği 
Katılım Şartları

 Avrupa Birliği veya Türk vatandaşı olmak.

 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim

kurumlarında kayıtlı öğrenciler.

 Önlisans ve Lisans: Not Ortalaması (CGPA) en az 2.20/4.00 olmalı.

Yüksek Lisans, Doktora: Not ortalaması (CGPA) en az 2.5/4.00 olmalı.

 Gidilecek üniversitenin eğitim dilini en az B2 düzeyinde biliyor olmak (CEF)

 Başvuru yapabilmek için eğitiminizin az bir akademik dönemini tamamlamış olma 
koşulu

 Başvuru tarihinde bölümünüze ait imzalanmış Erasmus Anlaşması olmalıdır. 

http://erasmus.yasar.edu.tr 



Temel Kurallar

• Erasmus Programı üniversitemizde Uluslararası Ofis tarafından
yürütülmektedir.

• Üniversiteler arasında imzalanmış Erasmus Anlaşması olması gereklidir!      
http://erasmus.yasar.edu.tr (Partners)

• Yapılan anlaşma sizin bölümünüze ilişkin olmalıdır.

• Her bir anlaşma farklı sayıda öğrenci değişimi içerir. (Kontenjan uygunluğu)

• Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nun düzenleyeceği Dil Yeterlilik

Sınavı’ndan en az 60 almak. (Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı

bölümleri için 70)

• Online Dil Desteği (OLS) sınavından başarılı olmak

• CGPA Ortalama şartını sağlamak.

• Online başvuru yapmak (http://applyerasmus.yasar.edu.tr)

http://erasmus.yasar.edu.tr/


Temel Kurallar

• Erasmus’tan faydalanmaya uygun bulunan adaylar, Uluslararası Ofis
tarafından bilgilendirildikten sonra, Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile
gitmek istedikleri üniversitenin ilgili döneminden ders seçimini
gerçekleştirir. Dersler içerik olarak karşılıklı eşlenir. AKTS
kredilerine yönelik değerlendirme yapılır.

• Hazırlanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) öğrenci, Erasmus
bölüm koordinatörü, bölüm başkanı, danışmanı, Erasmus kurum
koordinatörü ve gidilecek okulun ilgili koordinatörleri tarafından
imzalanarak onaylanır.

• Alınan tüm derslerin ve kredilerin tanınması esastır.

• Öğrenciler ders seçimlerinde YU Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne bağlıdır.

• Ön lisans ve Lisans: Bir dönem için minimum 20 AKTS



Erasmus+ döneminde giden öğrenciler 
için on-line dil desteği (OLS) 

• Yeni dönemde, Erasmus programı ile gidecek olan öğrenciler

(anadilinde konuşanlar hariç), zorunlu olarak faaliyet öncesi ve

sonrasında çevrimiçi olarak dil sınavına tabi tutulacaklardır. Bu

sınavlar farklı dillerde yapılmaktadır. İlk sınav notu düşük olan

öğrenciye dil desteği sağlama imkanı oluşabilmektedir.

• İlk dil sınavını tamamlamayan öğrenci ile sözleşme imzalanmamakta ve

dolayısı ile öğrenci yurtdışına gönderilmemektedir.

• Bu sistem; daha çok sayıda kişinin dil yeterliliğinin geliştirilebilmesi,

hareketliliğin kalitesinin arttırılabilmesi ve olumlu etkilerinin

ölçülebilmesi için geliştirilmiştir.



ÖNEMLİ! 

 Başvurular: Başvuru takvimi 1 sene önceden başlar!

 Başvuru Formunu http://applyerasmus.yasar.edu.tr adresi
üzerinden doldurarak imzalamanız ve Erasmus Bölüm
Koordinatörünüze başvuru son tarihine kadar sunmanız gerekir.

 Eksik ve hatalı doldurulan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 Disiplin cezası veya transcriptinde önceki dönemlerden
başarısız dersi bulunan öğrenciler de başvuru yapabilir.

 Yıllık öğrenim ücreti sadece kendi üniversitenize ödenir,
gideceğiniz okula herhangi bir öğrenim ücreti ödenmez.!

 Mevcut burslarınız üniversitemiz burs yönetmeliği ve kuralları
kapsamında aynen devam eder.

http://applyerasmus.yasar.edu.tr/


Öğrenci Seçimi

 Hibe durumu ve yedek liste

 Öğrenci seçiminde daha önce yararlanılan her bir
faaliyet için alınan toplam puandan -10 puan uygulaması
uygulanmaktadır.

 Seçim aşaması tamamlanan ve hareketlilikten
yararlanması planlanan öğrencilerin katılımlarından
feragat edebilmeleri için verilen süre sınırını aşmaları
durumunda, programa tekrar yapacakları
başvurularında toplam puandan -10 puan uygulaması
uygulanmaktadır.

Akademik başarı düzeyi : %50 

Dil seviyesi : %50 



Öğrenim hareketliliğinden faydalanıp 
staj hareketliliği’ne de hibeli olarak 

başvurabilirsiniz 

Aynı öğrenci, hareketlilik 
faaliyetlerinin sayısı ve türünden 
bağımsız olarak, her bir eğitim 

öğretim kademesinde toplam 12 aya 
kadar hibe alabilir.



Aylık Ne Kadar Hibe Alacağım?

ERASMUS PROGRAMI BİR 
BURS PROGRAMI 

DEĞİLDİR!

ERASMUS SADECE 
ÖĞRENCİ 

HAREKETLİLİĞİNİ

TEŞVİK EDEN BİR 

PROGRAMDIR!



Aylık Hibe Miktarları

ÜLKE GRUPLARI
HAREKETLİLİKTE MİSAFİR 

OLUNAN ÜLKELER
AYLIK HİBE (€)

1.Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, 
Norveç, İsveç, İngiltere, İsviçre

500

2.Grup Program Ülkeleri

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, 
Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İzlanda

400

3.Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Makedonya

300



Aylık Ne Kadar Hibe Alacağım?

• Gidilen ülke kategorisine göre aylık hibe miktaları değişir.

• Kalacağınız ay ve gün sayısına göre hibe alırsınız.

• Hibe öğrenciye yurt dışına çıkmadan önce ödenir. (Hibe
miktarının tamamının %70’i)

• Öğrencinin hareketlilik faaliyetini tamamlamasının ardından
gerçekleşen eğitim süresi ile beraber hibe tutarı tekrar
hesaplanarak gerekli ödeme işlemleri tamamlanır. Toplam
kredinin 2/3’sinden devamsızlık veya sorumluluklarını yerine
getirmemek nedeniyle başarısız olan öğrenciye kalan hibe
ödenmez.

• Kalacak yer, yol, sigorta ve vize masrafı öğrencinin
sorumluluğundadır.



Erasmus Hatıraları..



Erasmus Hatıraları.. 



Gidilecek Okula Başvururken

• Başvuru formu (Application Form)

• Öğrenim Anlaşması (Learning 
Agreement-LA)

• İngilizce Not Döküm Belgesi 
(Transcript)

• Konaklama Başvuru Formu 
(Accommodation Form)

• Ek istenen belgeler



Yola Çıkmadan Önce..

 “Learning Agreement” (Öğrenim Anlaşması)

 Sağlık Sigortası

 Vize işlemleri

 Sözleşmemi imzaladım, kayıt ücretimi yatırdım, hibemin %70 ini aldım 

 Yıllık öğrenim ücretinizi sadece kendi üniversitenize ödüyorsunuz! 

 Mevcut burslarınız aynen devam ediyor.



Yurt Dışındayken..

 Gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisi ile görüşme

 Oturum izni başvurusu 

 Gerekli ise öğrenim anlaşmasında (add-drop courses) 
değişiklik

 Dersleri takip, akademik ilişkiler

 Fazla alınan krediden başarısız (“F”)
olunması durumunda mezuniyet için
ilgili dersin veya denk tutulan bir
başka dersin yeniden alınarak
başarıyla tamamlanması gerekir.



Döndükten Sonra..

 Katılım Belgesi (Confirmation of Stay)

 Not Döküm Belgesi (Transcript of Records)

 OLS Dil Sınav Tekrarı

 Pasaport kopyası

 Katılımcı Değerlendirme Formu 

 Kredilerin transferi, ders intibakları

 Kalan hibe ödemesi



Erasmus Süresi

 Erasmus dönemimi uzatabilir miyim? 

 Hibesiz Erasmus öğrencisi olabilme?



Hazırlıklı olmam gerekenler?

Kalacak Yer

Vize

Dil



Erasmus Bölüm Koordinatörleri

• Erasmus Bölüm Koordinatörler listesine 
http://erasmus.yasar.edu.tr web 
adresinden erişebilirsiniz.

http://erasmus.yasar.edu.tr/


Başvuru belgelerinin tamamının 15.01.2018-30.01.2018 (saat 
17:00’a kadar)

tarih aralığında sadece kendi bölüm koordinatörlerinize eksiksiz bir 

şekilde teslim edilmiş olması gerekmektedir!



Bölüm Koordinatörüne Teslim Edilmesi Gereken 

Başvuru Belgeleri !

1. Başvuru Formu (Online form)
2. Transkript (Resmi) 
3. 1 vesikalık fotoğraf (online başvuru formuna yüklenmelidir - jpeg)
4. Dil Belgesi (daha önce TOEFL, IELTS sınavlarından alınmış geçerli 

bir dil belgeniz var ise Yaşar Üniversitesinin yapacağı Erasmus Dil 
Sınavını almanız gerekmeyebilir. Dil puanınızı başvuru evraklarınız ile 
birlikte teslim etmelisiniz.)

Başvuru formu http://applyerasmus.yasar.edu.tr adresinden 

online olarak doldurulup çıktısı alınarak gerekli tüm evraklarla 

beraber bölüm koordinatörlerinize teslim edilmesi 

gerekmektedir!

http://applyerasmus.yasar.edu.tr/


1. Erasmus Internet sayfamızı 
http://erasmus.yasar.edu.tr

2. Dijital Pano Duyurularını

Takip Ediniz !
Veya 

erasmus@yasar.edu.tr / 
merve.akinturk@yasar.edu.tr adresinden 

randevu alarak bizimle ofiste görüşebilirsiniz. 

Detaylı Bilgi için

http://erasmus.yasar.edu.tr/
mailto:erasmus@yasar.edu.tr
mailto:merve.urkmeyen@yasar.edu.tr


YAŞAR UNIVERSITY 
INTERNATIONAL OFFICE

https://www.facebook.com/Yasa
rInternational

Yasar University Int

@YasarIntOffice

https://twitter.com/YasarIntOffic
e

https://www.facebook.com/yasareuc
https://twitter.com/YasarIntOffice
https://twitter.com/YasarIntOffice


Teşekkürler !

Yaşar Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi

Merve AKINTÜRK

Erasmus Kurum Koordinatörü ve Erasmus Giden 
öğrenci sorumlusu

Sorularınız için;

merve.akinturk@yasar.edu.tr

erasmus@yasar.edu.tr

mailto:merve.urkmeyen@yasar.edu.tr
mailto:erasmus@yasar.edu.tr

