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Erasmus+ Nedir? 

Erasmus programı üniversite öğrencilerinin Avrupa 

ülkelerinde eğitim almasını sağlayan bir değişim 

programıdır. 



Erasmus+ Nedir? 

Daha önceki dönemde Türkiye sadece Avrupa Birliği üyesi 

ülkeler ile öğrenci yada personel değişimi faaliyetinde 

bulunmaktaydı. Yeni dönemde Türk üniversitelerinin Avrupa 

Birliğine aday ülkelerle yada aday veya üye olmayan diğer 

Avrupa ülkeleriyle değişim gerçekleştirebilmektedir.  



Erasmus+ Nedir? 

Erasmus+ döneminde hareketlilik faaliyetleri şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

1) Öğrencilerin hareketliliği kapsamında yurtdışında ortak bir 

üniversitede eğitim dönemi veya öğrenim 

2) Öğrencilerin hareketliliği kapsamında yurtdışında bir şirkette 

veya herhangi ilgili bir işyerinde staj 



Erasmus+ Programı kapsamında 

Öğrenim Hareketliliği için bölümümün 

anlaşmalı olduğu üniversiteleri nasıl 

öğrenebilirim? 

Erasmus+ Programı 

kapsamında anlaşmalı bütün 

üniversitelere Erasmus+ 

Ofisi internet sayfasında 

Erasmus+ menüsü altındaki 

 İkili Anlaşmalar linkinden 

ulaşılabilir. 

http://ea-basvuru.com/ikili-anlasmalar.aspx


Anlaşmalı Üniversiteler 

• Polonya / Karkonosze College in Jelenia Gora 

 

 

 

 

 



Anlaşmalı Üniversiteler 

• Polonya / Powislanski College in Kwidzyn 

 



Anlaşmalı Üniversiteler 

• Portekiz / Polytechnic Institute of Guarda 

 



Polonya / Karkonosze College in Jelenia Gora 

 
• Geçerlilik Süresi: 2014-2021 

• Dil Yeterliliği: B1 İngilizce  

• Öğrenci kontenjanı: 2 

• Öğrenci dağılımı: Lisans 

• Öğrenim Süresi: 2x5 ay 

• Öğretim Üyesi Sayısı:1 

 

• GÜZ DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 15 MAYIS 

• BAHAR DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 15 KASIM 



Polonya / Powislanski College in Kwidzyn 

 
• Geçerlilik Süresi: 2017-2021 

• Dil Yeterliliği: B1 İngilizce  

• Öğrenci kontenjanı: 2 

• Öğrenci dağılımı: Lisans 

• Öğrenim Süresi: 2x10 ay 

• Öğretim Üyesi Sayısı:1 

 

• GÜZ DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 15 TEMMUZ 

• BAHAR DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 15 ARALIK 

 



Portekiz / Polytechnic Institute of Guarda 

 
• Geçerlilik Süresi: 2014-2021 

• Dil Yeterliliği: B1 İngilizce / A2 Portekizce 

• Öğrenci kontenjanı: 2 

• Öğrenci dağılımı: Lisans/ Yüksek lisans 

• Öğrenim Süresi: 4x5 ay 

• Öğretim Üyesi Sayısı: 10 

 

• GÜZ DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 31 MAYIS 

• BAHAR DÖNEMİ SON BAŞVURU TARİHİ: 30 KASIM 

 



Maddi Katkı 



 BAŞVURU DÖNEMLERİ 

• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için her akademik yılda ilki 

Ekim-Kasım aylarında ikincisi Şubat-Mart aylarında olmak 

üzere iki kez başvuru alınır.  

 

 

 

 

• İlk başvuru döneminde sadece içinde bulunulan akademik yılın 

bahar dönemi için başvuru alınır. Yeterli bütçe kalmaması 

durumunda bahar dönemi için başvuru alınmama ihtimali vardır. 

İkinci başvuru döneminde ise bir sonraki akademik yıl için 

başvuru alınır. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur. 



BAŞVURU DÖNEMLERİ 

• Öğrenci Staj Hareketliliği için her akademik 
yılda, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 
geçerli olan ilk başvuru döneminde, 
eşzamanlı olarak veya sonrasında başvuru 
alınır.  

 

• Boş kontenjan kalması, daha önceden 
yerleşen öğrencilerin kendilerine staj yeri 
bulamadıkları durumlarda ve 
üniversitemize ek hibe gelmesi durumunda 
aynı akademik yıl içinde tekrar başvuruya 
çıkılabilir. Tüm başvuru dönemleri 
internetten duyurulur. 



BAŞVURU ŞARTLARI 

• Başvuru şartları her başvuru dönemi öncesinde Ulusal Ajans 

tarafından yayınlanan kurallar dikkate alınarak Dış İlişkiler Ofisi 

tarafından belirlenir. İnternet üzerinden öğrencilere ve üniversite 

personeline başvuru ilanıyla birlikte duyurulur. 



BAŞVURU ŞARTLARI 

• Son başvuru dönemi itibariyle lisans düzeyi için en az 2,20 

yüksek lisans ve doktora düzeyleri için en az 2,50 akademik 

ortalama gerekmektedir.  



BAŞVURU ŞARTLARI 

• Düzenlenecek olan İngilizce dil 

sınavından her başvuru dönemi için 

belirlenen taban puanın üstünde not 

almak gerekir. Standart bir taban puan 

yoktur, düzenlenen sınav dikkate 

alınarak öğrencilerin başarı durumuna 

göre taban puan belirlenir.  

• Gerekmesi durumunda farklı bölümler 

için farklı taban puanlar belirlenebilir. 

Her başvuru döneminde bir önceki 

başvuru döneminden farklı taban 

puanlar oluşabilir. Başvuru şartları her 

başvuru döneminde değişebilir.  

 



ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ 

• KTÜ Dış İlişkiler Ofisi gerek Öğrenci Hareketliliği gerekse Personel 

Hareketliliği için başvuruları online başvuru sistemi aracılığıyla alır.  

 

• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öğrencilerin yapmış oldukları 

üniversite tercihlerine göre sistem tarafından otomatik olarak 

yerleştirme yapılır.  

 

• Öğrenci Staj Hareketliliği ve Personel Hareketliliği için yerleştirme 

ise doğrudan Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılır. 

Tüm faaliyet türleri için yerleştirme veya seçim kriterleri açıklanan 

sonuçlarla beraber Erasmus+ Ofisi internet sayfası üzerinden ilan 

edilir. 

 





Online Dil Desteği- Online Linguistic Support 

• Online Dil Desteği(Online Linguistic Support-OLS) ile Avrupa 
Komisyonu Erasmus+ öğrencilerine dil desteği sağlar. 

• Öğrenim Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler OLS sistemi üzerinden 
sınav olurlar. 

• 18 dilde: Çekçe,  Danca,  Yunanca, İngilizce, Fransızca,  
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Lehçe, 
Portekizce, İsveççe,Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, 
Romence, Slovakça 

• Sınavlara katılım zorunludur ve ilk sınava girmeyen öğrencilere %80 
hibe ödenmez.  

• Faaliyet süresince çevrimiçi dil kursları online olarak düzenlenir.   

• Kurs öncesinde ve yurtdışından döndükten sonra olmak üzere online 
olarak iki farklı sınav düzenlenir. 

 



Online Dil Desteği- Online Linguistic Support 

• Yurtdışından döndükten sonra ikinci sınava girmeyen 

öğrencilere de geriye kalan hibeleri ödenmez. 

• Sınavın amacı sadece seviye tespitidir. Sınavdan alınan sonuç 

Erasmus+ programından faydalanmanıza engel olmayacaktır. 

• Ofisimiz sizlere kurslara girmeniz için lisans dağıtacaktır ancak 

lisans sayıları sınırlı olabilir. 

• İlk sınav sonucunda seviyesi B2’den düşük olan öğrencilere 
otomatik dil kursu tanımlanıyor. 

 





Online Dil Desteği- Online Linguistic Support 

• Erasmus+ faaliyeti sona erdiğinde öğrencilerden yeniden sınava 
girmeleri istenir. Bu sınavada girmek zorunludur. Bu sınava 
girmeyen öğrencilere geriye kalan hibeleri ödenmez. 
 
 

 

 

 

 

Bu sistemin amacı sadece öğrencilerin dil seviyelerini tespit 
etmektir.İhtiyacı olan öğrencilere ücretsiz ve online olarak dil 
desteği sağlamak hedeflenmektedir. Sınavdan alınan sonuç 
programdan faydalanmanıza engel olmayacaktır.  



GEREKLİ BELGELER 



Yurt Dışına Çıkmadan Ofise Teslim Edilmesi Gereken Belgeler 

 1-     Application Form (Üzerinde karşı kurumun imza yeri varsa yurt dışından 

imzalanıp geldikten sonra teslim edilmelidir.) 

 2-     Learning Agreement (Üzerinde karşı kurumun imza yeri varsa yurt dışından 

imzalanıp geldikten sonra teslim edilmelidir.) 

 3-     Ders Tanınma Belgesi (Bölüm ve Dekanlık tarafından onaylandıktan sonra 

teslim edilmelidir.) 

 4-     Transcript of Records ( Bölüm Koordinatörü tarafından imzalı ve Öğrenci 

İşleri Daire Başkanı tarafından ise  imzalı ve mühürlü olarak teslim edilmelidir.) 

 5-     Davet Yazısı veya Kabul Mektubu veya Letter of Acceptance/ 

Confirmation(taranmış hali yeterlidir.) 

 6-     Öğrenci Sözleşmesi ( Islak imzalı hali ofisimize teslim edilmelidir.) 

 7-     Vize Fotokopisi 

 8-     Seyahat ve Sağlık Sigortası 

 9-     OLS Sınavı 

 



ECTS SİSTEMİ 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik denklik sistemi olup, 

temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören 

değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince 

adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını 

sağlamaktır.  

Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında 

Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa 

Bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa 

çapında geçerli bir 'ortak dil’ olarak nitelendirilmektedir. 



ECTS  



YENİDEN ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLMA DURUMU 

 
 

• Her bir öğrenim düzeyinde (Lisans /Yüksek Lisans / Doktora) 
Erasmus öğrencisi olabilirsiniz. Her birinde toplamda 12 aya 
kadar!!! (staj+öğrenim) 

 

• Aynı öğrenim düzeyinde başvurulması durumunda Erasmus 
puanından -10 puan kesinti 

 



Erasmus+ Programı kapsamında Staj 

Hareketliliği için staj yapılacak 

kurumlar nasıl bulunur? •  

  

• Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma yoktur.Dış İlişkiler 

Ofisi öğrencilere staj yeri bulmaz. Öğrenci staj yerini kendisi 

bulur ve tanınan süre zarfında staj yapacağı kurumdan aldığı 

kabul  mektubunu ofise teslim etmekle yükümlüdür. Bununla 

birlikte öğrencilere belli bir ücret karşılığında staj yeri bulan 

aracı firmalar bulunmaktadır. Dileyen öğrenciler ilgili firmalarla 

irtibata geçerek kendilerine staj yeri bulabilirler. 

  

 



Erasmus+ Programı kapsamında 

yurtdışına çıktığımda nerede 

kalabilirim? 

  • Yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerin büyük çoğunluğu 

Erasmus+ öğrencileri için kendi yurtlarında konaklama imkanı 

sunmaktadırlar.Bu imkanı sunmayan bazı üniversiteler 

öğrencileri aynı şehirde bulunan başka yurtlara 

yönlendirmektedirler.Bazı üniversiteler çok nadiren konaklama 

imkanı sunmayabilirler.Böyle nadir durumlarda öğrenciler ev 

tutarak kendi konaklama imkanlarını sağlamaktadırlar.   

  



Erasmus+ Programı kapsamında 

öğrenci olarak yurtdışında ne kadar 

süreyle kalabilirim? 

 
• Program kapsamında minimum süre Öğrenim Hareketliliği için 

3 ay, Staj Hareketliliği için ise 2 aydır. Maksimum süre her iki 

hareketlilik türü için 12 aydır. Bu süreyi aşmamak şartıyla bir 

dönem veya iki dönem faaliyetten faydalanmak mümkündür. 



Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışında 

aldığım dersler KTÜ’de eşdeğer sayılır mı ve 

dönem kaybı yaşar mıyım? 

• Program kapsamında akademik tanınma sağlanır. Tanınma 

Erasmus+ öğrencisinin yurtdışında aldığı derslerin kendi 

üniversitesinde eşdeğer sayılmasıdır. Bu konuda ders uyumlarının 

sağlanması için bölümlerde görev yapan öğretim üyelerinden 

bölüm Erasmus+ koordinatörleri görevlendirilmiştir.   

 

• Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce ders tanınma belgesi  hazırlanır. 

Bu şekilde dönem kaybı yaşanmaz ancak bölüm Erasmus+ 

koordinatörü ve bölüm başkanlığı derslerin uyumunu onaylamadan 

öğrenci yurtdışına çıkamaz.  



ERASMUS ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 


