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Erasmus Öğrenim Hareketliliği 
Bilgilendirme Toplantısı



� Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının
birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik
bir Avrupa Birliği değişim programıdır. Yükseköğretim
kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata
geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi
yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Erasmus Programı nedir?

yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
� Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının

gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite
mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini
arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma
çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin
arttırılmasını da teşvik etmektedir.



§ Avrupa Birliğine üye ülkelerin anlaşmalı üniversitelerinde
eğitim-öğretim görme fırsatını yakalamak ve bu sayede yurt
dışındaki üniversitelerin imkanlarından yararlanmak.

§ Avrupa’nın bir çok farklı ülkesinden gelen öğrencilerle
tanışmak.

Erasmus Programının Avantajları

§ Farklı bir dilde eğitim almak ve evrensel bir dil olan
İngilizceyi günlük yaşamda kullanma becerisini geliştirmek.

§ Bir başka ülkede yaşamak ve çalışmak, onlarca form
doldururken oranın idari işleyişleri ve bürokrasisi ile
uğraşmak ve tüm bu süreçleri başarıyla tamamlamak
kendinize olan güveninizi artıracak, yaşadığınız tecrübeler
olgunlaşmanıza son derece değerli katkılarda bulunacaktır.



Erasmus Programının Dezavantajları

• Öğrencilerin İngilizceyi konuşma düzeyinde yeteri
kadar iyi olmamasından dolayı kendisini ifade
edememesi ve başarısız olması

• Yurt dışında gidilen ülkenin kültürel ve ekonomik
farklılıklarından dolayı yaşanan sorunlarfarklılıklarından dolayı yaşanan sorunlar

• Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya gibi
Avrupa Ülkelerindeki birçok üniversitenin eğitim
dillerinin kendi dillerinde olması ve diğer Avrupa
ülkelerinden Erasmus programı ile gelmiş öğrencilerin
bu dili bilmelerinden ötürü diğer öğrencilerin
adaptasyon sorunu yaşaması



Erasmus Değişim Sayılarımız

Dönem Giden Gelen Giden/Gelen

2009-2010 20 - -

2010-2011 23 5 4,62010-2011 23 5 4,6

*2011-2012 40 15 2,67

*Hedeflenen rakamları göstermektedir.



Erasmus Öğrenim Hareketliliği

ERASMUS ÖĞRENCİSİ SEÇİLDİM. 
ŞİMDİ NE YAPMALIYIMŞİMDİ NE YAPMALIYIM

?????



1. AŞAMA

� Bölümünüz ile ilgili anlaşma listesinde olan üniversiteler
arasından gitmeyi düşündüklerinizin web sitelerini dikkatle
inceleyerek, bilgi paketlerini (information package) okuyunuz.

� Bölümünüz ile ilgili anlaşma listesinde olmayan bir
üniversiteye gitmek isteyenlerin öncelikle Bölüm
Koordinatörleri ile birlikte karşı kuruma anlaşma yapmakKoordinatörleri ile birlikte karşı kuruma anlaşma yapmak
istediklerini belirten kısa bir mail atmaları gerekmektedir.
Eğer karşı kurumdan anlaşma ile ilgili olumlu bir geri dönüş
olursa, geriye kalan işlemler için Uluslararası İlişkiler Ofisi
devreye girecektir.

� Karşı kurum web sayfasından Erasmus öğrencilerinin başvuru
son tarihlerini, ders programlarını, akademik takvimlerini
eğer varsa doldurup göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice
inceleyiniz.



2. AŞAMA

� Gideceğiniz kurumu belirledikten sonra eğer web
sayfalarında var ise başvuru formunu (Application
Form), konaklama formunu (Accommodation Form)
doldurun ve Bölüm Koordinatörünüz ile birlikte sizin ile
ilgili ön bilgilerin yer aldığı kısa bir mail ile KABUL
MEKTUBU’nuzu isteyin.MEKTUBU’nuzu isteyin.

� Pek çok Üniversite başvuru sırasında İngilizce
Transkript ve İngilizce Özgeçmiş (CV) istemektedir. Bu
ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu belgeleri de
hazırlamanız, işlemlerinizin hızlı bir şekilde sonlanması
için önemli olabilir.



3. AŞAMA

� Bölüm Koordinatörünüz ile birlikte ÖĞRENİM
PROTOKOLÜNÜZÜ (Learning Agreement) hazırlayın.

� Öğrenim Protokolü Başvuru aşamasında hazırlanması
gereken önemli bir belge olup öğrencinin karşı
üniversitede alacağı dersleri gösteren bir belgedir.

� Bir nüshası karşı üniversitede, bir nüshası kendi
üniversitenizde ve bir nüshası da kendinizde bulunacak
şekilde 3 nüsha olarak hazırlamış olduğunuz Öğrenim
Protokolünüzü Bölüm ve Kurum Koordinatörünüz ile
birlikte sizin imzalamanız gerekmektedir. İmzaları
tamamlanmış evrakınızı karşı kuruma önce taranmış
olarak faks/email ile daha sonra orijinallerini postayla
yollayınız.



3. AŞAMA

� ÖĞRENİM PROTOKOLÜ (Learning Agreement) Bölüm
Koordinatörü ile birlikte her bir dönem için en az 30 ECTS
(AKTS) olacak şekilde hazırlanmalıdır.

� Ders eşleştirmeleri yapılırken dönemlik değil kredilik
eşleştirme yapılmalıdır. Alttan almanız gereken veya not
yükseltmek istediğiniz dersleri de karşı kurumda eşleniği varyükseltmek istediğiniz dersleri de karşı kurumda eşleniği var
ise almanız mümkündür.

� Örneğin sizin burada 5. dönem almanız gereken bir ders
gideceğiniz kurumda 3,4,6,7 veya 8. dönemlerde içerik
bakımından eşlenik başka bir ders ile eşleştirilebilir.

� Yine burada almanız gereken bir dersi (6 veya 7 ECTS) karşı
kurumda 2 ders (3+3/4 ECTS) ile eşleştirmeniz veya tam tersi
karşı kurumdaki yüksek ECTS bir dersi buradaki 2 düşük ECTS
dersi ile eşleştirmeniz de mümkündür.



4. AŞAMA

� Kabul Mektubu (karşı üniversitede bulunacağınız tarihler net
olarak belirtilmiş olmalıdır) ve öğrenim anlaşması gelen
öğrenciler pasaport ve vize işlemlerine başlayabilirler. Eğer kabul
mektubunda öğrenim tarihleriniz net olarak belirtilmemişse
karşı kuruma ait akademik takvimi beyan etmeniz gerekecektir.

� Pasaportunuzu almak ya da pasaportunuzun süresini uzatmak
Erasmus Ofisi tarafından Harç Muafiyet yazısını teslim aldıktan
sonra Vergi Dairesi Başkanlığı’na giderek başvuru yapınız. Vergi
Dairesi Başkanlığı’ndan alacağınız yazı ile Pasaport şubeye
başvurarak pasaportunuzu alınız.

� Vize işlemleri için Erasmus Ofisi tarafından Konsolosluğa teslim
edilmek üzere İngilizce garantör (vize yazısı) yazısı verilecektir.



5. AŞAMA

� Vizesini aldıktan sonra her Erasmus öğrencisi Ziraat
Bankasından bir Avro hesabı açtıracaktır. (Türkiye’nin
herhangi bir Ziraat Bankası şubesi olabilir)

� Gitmeden önce siz yurt dışındayken bankacılık ve diğer
işlemlerinizin yapılabilmesi için bir yakınınıza noter onaylıişlemlerinizin yapılabilmesi için bir yakınınıza noter onaylı
VEKÂLETNAME bırakınız.

� Yurtdışına gitmeden önce hibe işlemlerinizi tamamlamak
üzere Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi’ni (Kurum
Koordinatörü ve öğrencinin imzası olmak zorundadır)
doldurup, vize & pasaport fotokopisi ve banka hesap
cüzdanının fotokopisi ile birlikte Uluslararası İlişkiler
Ofisine getirmeniz gerekmektedir.



5. AŞAMA

� Yurtdışında kaldığınız süre zarfında karşılaşılabilecek
sağlık sorunlarına karşı Seyahat Sağlık Sigortası
yaptırmanız gerekmektedir.

� Gitmeden önce bağlı bulunduğunuz Fakülteler,
Yüksekokullar veya Enstitüler ilgili Yönetim KuruluYüksekokullar veya Enstitüler ilgili Yönetim Kurulu
kararları ile sizlerin Bilecik Üniversitesinde ilgili tarihler
boyunca akademik izinli sayılmanızı sağlayacaklardır. Siz
Erasmus değişimi ile yurt dışına gitmeden önce harcınızı
yatıracak, fakat ders seçiminde bulunmayacaksınız.



Yurt Dışında Yapmanız Gerekenler

• Erasmus Programı ile gittiğiniz üniversiteye vardığınız ilk
gün karşı kurumun International/Erasmus ofisine giderek
Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası) belgesinin To
be Completed at Student’s Arrival (Öğrenci vardığında
tamamlanacak) kısmını imzalatmanız ve Öğrenim
Anlaşmasında alacağınız derslere ilişkin değişiklikler
yapacaksanız (örneğin seçilen ders açılmaması veya başka
bir ders bulunması gibi durumlarda) varışınızdan en geç 15
gün içerisinde bunu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.



Yurt Dışında Yapmanız Gerekenler

• Ders değişiklikleri ile ilgili Bilecik Üniversitesindeki Bölüm
koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Anlaşması'nın 2.
sayfası olan değişiklik sayfasında ekle/sil derslerini
belirtiniz, bulunduğunuz üniversitede onaylatınız ve Bilecik
Üniversitesi Erasmus Ofisi’ne (erasmus@bilecik.edu.tr)
önce e-posta, daha sonra posta yolu ile ulaştırınız.
Unutmayın ki ders değişiklikleriniz Bilecik Üniversitesi
tarafından onaylanmadıkça ve ilgili Fakülte, Yüksekokul,
Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmadıkça aldığınız
derslerin denkliği yapılamaz!



Yurt Dışında Yapmanız Gerekenler

� Dönmeden önce bulunduğunuz kurumdan Transcript of
Records (Not Döküm Belgesi) belgenizi almanız ve
Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası) belgesinin To
be Completed at Student’s Departure (Öğrenci ayrıldığında
tamamlanacak) kısmını imzalatarak doldurtmanız
gerekmektedir. Eğer Not Döküm Belgeniz döndükten sonra
gönderilecekse bile Certificate of Attendance belgenizi
mutlaka onaylatarak alınız.



Dönüşte Yapmanız Gerekenler

� Geri dönüşünüzden en geç 15 gün içerisinde Bilecik
Üniversitesi Erasmus Ofisine teslim etmeniz gereken
evraklar şunlardır:

Ø Not Durum Belgesinin aslı (Transcript of Records)
Ø Certificate of Attendance Belgesi’nin aslı
Ø Öğrenci Rapor Formu
Ø Pasaportun vize giriş-çıkış fotokopisi
(Pasaportun Orjinali İbraz edilerek)



Hibeler

2010-2011 döneminde Ulusal Ajans AB Ülkeleri için Hibe 
miktarlarını aşağıdaki gibi belirlemişti:



Erasmus yolculuğunuzda 
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Erasmus yolculuğunuzda 
Başarılar dileriz.


