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ERASMUS NEDĠR?

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

 Bunun yanı sıra 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. 



ERASMUS KĠMDĠR?

 Programa ismi verilen Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları 
arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla 
birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en 
büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir 
sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan 
dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa 
uygun bir isim olarak düşünülmüştür



ERASMUS PROGRAMININ AMACI

 Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini 
artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus 
programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik 
ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı 
değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki 
çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması 
ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim 
sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının 
beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır. 

 Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının 
birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim 
çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Program 2012 yılı 
itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını 
hedeflemektedir.



ERASMUS PROGRAMINDAN 

FAYDALANABĠLEN ÜLKELER

 Erasmus programı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa 

Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, 

Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında 

yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine 

açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek 

bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği 

üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır



ERASMUS ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM 

HAREKETLĠLĠĞĠ NEDĠR?

 Erasmus Öğrenci Değişim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün 
eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi 
bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl 
içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir 
Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim 
öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları 
süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. 

 Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün 
masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca 
hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak 
istenmektedir. 

 Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) olarak 
Erasmus öğrencisi olabilirler.

 Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün 
yükseköğrenim hayatı boyunca (önlisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora) yalnız 1 defa faydalanabilir.



ERASMUS NE DEĞĠLDĠR?

 Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir 

 Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir 

 Erasmus programı bir "diploma" programı değildir 



ERASMUS ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM 

HAREKETLĠLĠĞĠ ĠÇĠN GENEL ESASLAR

 Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 (70/100) not ortalaması

 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 

(75/100) not ortalaması 

 Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik 

ortalamalarının %50'si, yabancı dil bilgilerinin %50'si alınır ve 

en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre 

yerleştirilir 



ERASMUS ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM 

HAREKETLĠLĠĞĠ SÜRECĠ

Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Her şeyden önce Bilecik Üniversitesi sitesinde bulunan 2009-
2010 Yılı Erasmus Uygulama El Kitabını inceleyiniz.

 Gideceğiniz ülke, şehir ve üniversite hakkında genel bilgi 
edininiz.

 Gideceğiniz üniversitenin internet sitesini dikkatlice inceleyerek 
bilgi paketini (information package) okuyunuz. Özellikle 
akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru 
tarihleri, istenen belgeler v.b. konular  hakkında bilgi edininiz.



Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Başvuru formunu (student application form, 1 adet), 
konaklama formunu (accommodation form, 1 adet) ve öğrenim 
anlaşmasını (learning agreement, 3 adet) Bölüm 
Koordinatörünüz yardımı ile kişisel bilgileriniz doğrultusunda 
hazırlayınız.

 Yukarıda belirtilen belgelerin öncelikle öğrenci, daha sonra 
bölüm koordinatörü ve kurum koordinatörü tarafından 
imzalanması gerekmektedir.

 İmza işlemleri tamamlanmış olan bahse konu belgeleri 
gideceğiniz üniversitenin istediği şekilde gönderiniz.

 Çoğu üniversite başvuru sırasında İngilizce transkript ve 
özgeçmiş istemektedir. Bu yüzden bu belgeleri de hazır 
bulundurmanız işlemlerinizde büyük kolaylık sağlayacaktır.



Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Özellikle Öğrenim Anlaşması’nın (Learning Agreement) 

hazırlanması aşamasında seçeceğiniz derslerin mevcut 

üniversitenizdeki dersler ile örtüşmesi; ismen örtüşmemesi 

halinde ise en azından içerik açısından benzer dersler 

olmasına dikkat ediniz. 

 Öğrenim Anlaşması çerçevesinde seçeceğiniz derslerin 

min.25 – max.30 kredi olması gerekmektedir. 

 Öğrenim Anlaşması ile ilgili işlemleri bölüm koordinatörünüz 

yardımı ile gerçekleştiriniz.



Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Göndermiş olduğunuz belgelere bağlı olarak gideceğiniz 

üniversite size bir Kabul Mektubu (Acceptance Letter) 

gönderecektir.

 Kabul Mektubu’nun içeriğinde eğitim sürecinin başlangıç ve 

bitiş tarihlerinin yer alıp almadığına dikkat ediniz. 

 Alacağınız hibe miktarı yurt dışında geçireceğiniz eğitim süresi 

ile yakından ilişkili olduğu için başlangıç ve bitiş tarihlerine 

özellikle dikkat etmelisiniz.

 Kabul Mektubu vize işlemleriniz için zorunlu bir belgedir.



Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Pasaportunuz yok ise çıkartınız, var ise süresini uzatınız. 

Harçsız öğrenci pasaportu çıkartabilmek için Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığından gerekli olan yazıyı alınız.

 Kabul mektubunuz geldikten ve pasaportunuz çıkartıldıktan 

sonra vize işlemleri için gideceğiniz ülkenin diplomatik misyon 

şefliğine başvurunuz. Vize işlemleri için gerekli belgelerin ne 

olduğu hususunda bilgileri daha önceden edinmeniz büyük 

kolaylık sağlayacaktır.



Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın herhangi bir 

şubesinden Euro ve TL vadesiz hesabı açtırınız. 

 Açtırmış olduğunuz hesaplar hakkında Uluslar arası İlişkiler 

Ofisi’ni kesinlikle bilgilendiriniz.

 Yurtdışına gitmeden önce Türkiye’de sizin adınıza bankacılık 

ve benzeri diğer işlemleri yürütebilmek için bir yakınınıza noter 

onaylı vekaletname vermeniz işlemlerinizde size kolaylık 

sağlayacaktır.

 Yurtdışındaki eğitim sürecinizi kapsayacak şekilde 

seyahat/sağlık sigortanızı yaptırınız.



Öğrencilerin Sorumlulukları

1. Gitmeden Önceki ĠĢlemler

 Öğrenci Bilgi Formunu doldurunuz.

 Vize işlemleri tamamlandıktan sonra hibe işlemleri için gerekli 

tüm belgeler ile Uluslararası İlişkiler Ofisi’ ne geliniz ve 

Öğrenci Değişim Sözleşmesini yapınız. 

 Yurt dışına çıkmadan önce Bilecik Üniversitesi’ndeki ilgili 

dönem harcınızı yatırınız.



Öğrencilerin Sorumlulukları

2. YurtdıĢındaki ĠĢlemler

 Gideceğiniz üniversitenin size belirtmiş olduğu tarihlerde 
orada bulununuz.

 Gittiğiniz Üniversitenin Erasmus ofisine / Uluslararası İlişkiler 
Ofisine gidiniz.

 Kaydınızı yaptırınız.

 Gitmiş olduğunuz üniversitede ders seçimi konusunda 
herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri Bölüm 
Koordinatörünüzle birlikte Öğrenim Anlaşması üzerinden 
gerçekleştiriniz.

 Gitmiş olduğunuz üniversiteden varış (Confirmation of Arrival) 
belgesi düzenletip Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne iletilmesini 
sağlayınız veya kendiniz bunu ulaştırınız.

 Uçak biletinizin fotokopisini Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne 
iletiniz.



Öğrencilerin Sorumlulukları

2. YurtdıĢındaki ĠĢlemler

 Eğitim sürenizin sona ermesinin ardından gitmiş olduğunuz 

üniversiteden eğitim süresini belirten Onay Formu ve orada 

almış olduğunuz dersleri gösterir Transkript’i almayı 

unutmayınız. 

 Döndükten sonra Erasmus Öğrenci Değişim Programı Öğrenci 

Faaliyet Rapor Formu’nu doldurun ve Uluslararası İlişkiler 

Ofisi’ne teslim ediniz.

 Bu bahse konu belgelerin asıllarının Uluslararası İlişkiler 

Ofisi’ne teslim edilmemesi halinde hibe miktarının geri kalan 

(%20’lik) kısmının ödenmesi ve derslerin kabul edilmesi 

mümkün olmayacaktır.



DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

 Erasmus Programı dahilinde belirtilen tarihlere dikkat edin.

 İletişim bilgilerinizi sürekli kontrol edin ve güncel olmasını 
sağlayın.

 Süreç ile ilgili tüm belgelerin imzalı ve gerekiyor ise mühürlü 
olmalarına dikkat edin.

 Türkiye hakkında karşılaşabileceğiniz sorular hakkında 
hazırlıklı olun. Herhangi bir tartışmaya girerken kesinlikle emin 
olduğunuz bilgiler doğrultusunda konuşun ve tartışmanın 
boyutunu kesinlikle kişiselleştirmeyin.

 Gittiğiniz ülkedeki yazılı kurallara kesinlikle uyun.

 Resmi evraklarınız, oturma izniniz, pasaportunuz vb. 
belgelerinizin birer adet fotokopisini her zaman yanınızda 
bulundurun.



Bilecik Üniversitesi 

Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi 

olarak Erasmus Programı 

dahilindeki yurtdıĢı eğitim 

hayatınızda 

baĢarılar dileriz…


