


Erasmus+ Nedir? 

Erasmus programı üniversite öğrencilerinin Avrupa 

ülkelerinde eğitim almasını sağlayan bir değiĢim 

programıdır. 



Erasmus+ Nedir? 

Daha önceki dönemde Türkiye sadece Avrupa Birliği üyesi 

ülkeler ile öğrenci yada personel değiĢimi faaliyetinde 

bulunmaktaydı. Yeni dönemde Türk üniversitelerinin Avrupa 

Birliğine aday ülkelerle ya da aday veya üye olmayan diğer 

Avrupa ülkeleriyle değiĢim gerçekleĢtirebilmektedir.  



Erasmus+ Nedir? 

Erasmus+ döneminde hareketlilik faaliyetleri Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: 

1) Öğrencilerin hareketliliği kapsamında yurtdıĢında ortak bir 

üniversitede eğitim dönemi veya öğrenim 

2) Öğrencilerin hareketliliği kapsamında yurtdıĢında bir Ģirkette 

veya herhangi ilgili bir iĢyerinde staj 



KTÜ DıĢ ĠliĢkiler Ofis Sayfasına Nasıl 

Girilir? 
KTÜ Web Ana 

Sayfasından Altta 

Sağda Yer Alan DıĢ 

ĠliĢkiler Ofisi’ne 

tıklıyoruz.  



Arama 

Motoruna 

’KTÜ DıĢ 

ĠliĢkiler Ofisi’ 

yazıldığında 

çıkan ilk 

sekmeye 

tıklıyoruz.  





Erasmus+ Programı kapsamında Öğrenim 

Hareketliliği için bölümümün anlaşmalı 

olduğu üniversiteleri nasıl öğrenebilirim? 



Ġkili AnlaĢmalar sayfasından gitmek istediğiniz 

üniversitenin Ģartları ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. 



AnlaĢmalı Üniversiteler 

• Polonya / Bronislaw Markiewicz State Higher School of 

Technology and Economics in Jaroslaw 

 

 

 

 



AnlaĢmalı Üniversiteler 

• Polonya / Karkonosze College in Jelenia Gora 

 

 

 

 

 



AnlaĢmalı Üniversiteler 

• Bulgaristan / Medical University – Pleven 



AnlaĢmalı Üniversiteler 

• Portekiz / Polytechnic Institute of Guarda 

 



AnlaĢmalı Üniversiteler 

• Polonya / Powislanski College in Kwidzyn 

 



AnlaĢmalı Üniversiteler 
• Litvanya / Šiauliai State College 



 BAġVURU DÖNEMLERĠ 
• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için her akademik yılda ilki 

Ekim ayında, ikincisi Şubat ayında olmak üzere iki kez 

baĢvuru alınır. Yeterli bütçe kalmaması durumunda bahar 

dönemi için baĢvuru alınmaz. 

 

 

 

• Ġlk baĢvuru döneminde sadece içinde bulunulan akademik yılın 

bahar dönemi için baĢvuru alınır.  

• Ġkinci baĢvuru döneminde ise bir sonraki akademik yıl için 

baĢvuru alınır.  

• Tüm baĢvuru dönemleri internetten duyurulur. 



BAġVURU DÖNEMLERĠ 

• Öğrenci Staj Hareketliliği için her akademik yılda 

ilk olarak Kasım ayında baĢvuru alınır.  

• Öğrenci feragatleri sebebiyle hibe artması veya 

üniversitemize ek hibe gelmesi durumunda aynı 

akademik yıl içinde tekrar baĢvuruya çıkılır.  

• Ġkinci baĢvuru dönemi Mart ayında baĢlar.  

• Öğrenci feragatleri sebebiyle ikinci baĢvuru 

döneminden de hibe artması durumunda bir sonraki 

akademik yılın Eylül ayında üçüncü baĢvuru dönemi 

açılır.  

• Tüm baĢvuru dönemleri internetten duyurulur. 



 KTÜ Dış İ lişkiler Ofisi                                                                                                     
Erasmus+ Programı Başvuru Takvimi 

Güz Dönemi 

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Staj Hareketliliği 3. Başvuru 

Dönemi  

(ilk 2 dönemden bütçe 

kalması durumunda açılır) 

Öğrenim Hareketliliği Bahar 

Dönemi Başvuruları 

Staj Hareketliliği 1. Başvuru 

Dönemi 

Personel Hareketliliği 

Başvuruları 

 KA108 Konsorsiyum 

Başvuruları 

(Personel Hareketliliği ve 

Öğrenci Staj Hareketliliği) 

Bahar Dönemi 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Sonraki Akademik Yıl için 

Öğrenim Hareketliliği 

Başvuruları 

Staj Hareketliliği 2. Başvuru 

Dönemi 

Aktif başvuru dönemi bulunmamaktadır.  

  

  

 



BAġVURU ġARTLARI 

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

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

ortalama gerekmektedir.  



BAġVURU ġARTLARI 

• Düzenlenecek olan Ġngilizce dil 

sınavından her baĢvuru dönemi için 

belirlenen taban puanın üstünde 

not almak gerekir.  

 

 

• Standart bir taban puan yoktur, 

düzenlenen sınav dikkate alınarak 

öğrencilerin baĢarı durumuna göre 

taban puan belirlenir.  

 



ONLINE BAġVURU SĠSTEMĠ 



ONLINE BAġVURU SĠSTEMĠ 



ONLINE BAġVURU SĠSTEMĠ 



ONLINE BAġVURU SĠSTEMĠ 

 

• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öğrencilerin yapmıĢ oldukları 

üniversite tercihlerine göre sistem tarafından otomatik olarak 

yerleĢtirme yapılır.  

 

• Öğrenci Staj Hareketliliği için yerleĢtirme ise doğrudan Erasmus+ 

Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılır.  

 

• Tüm faaliyet türleri için yerleĢtirme veya seçim kriterleri açıklanan 

sonuçlarla beraber Erasmus+ Ofisi internet sayfası üzerinden ilan 

edilir. 

 



KTÜ Erasmus+ Elektronik Başvuru 

Sözleşmesi 
Erasmus+ programına online baĢvuru yapacak olan öğrenci ve 

personele her baĢvuru dönemi öncesinde onaylamaları için 

sunulur. "Okudum, onayladım ve kabul ediyorum" butonuna 

basarak sözleĢmeyi onaylayan adaylar, sözleĢme içeriğinde yer 

alan Ģartları ve KTÜ'de Erasmus+ programının uygulanma Ģeklini 

kabul ettiklerini taahhüt ederler. SözleĢme metinlerine aĢağıdaki 

linklerden ulaĢabilirsiniz: 

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-elektronikbasvurusozlesmesi  

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-elektronikbasvurusozlesmesi
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-elektronikbasvurusozlesmesi
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-elektronikbasvurusozlesmesi


GEREKLĠ BELGELER 

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-

erasmusgereklibelgelerogrenciogren

mehareketliligianamenusu  

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrenciogrenmehareketliligianamenusu
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrenciogrenmehareketliligianamenusu
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrenciogrenmehareketliligianamenusu
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrenciogrenmehareketliligianamenusu


GEREKLĠ BELGELER 



GEREKLĠ BELGELER 

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-

erasmusgereklibelgelerogrenci

stajhareketliligianamenusu  

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrencistajhareketliligianamenusu
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrencistajhareketliligianamenusu
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrencistajhareketliligianamenusu
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-erasmusgereklibelgelerogrencistajhareketliligianamenusu


GEREKLĠ BELGELER 



Maddi Katkı 





Online Dil Desteği- Online Linguistic Support 

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

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

• 18 dilde: Çekçe,  Danca,  Yunanca, Ġngilizce, Fransızca,  
Almanca, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Hollandaca, Lehçe, 
Portekizce, Ġsveççe,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 yurtdıĢından döndükten sonra olmak üzere online 
olarak iki farklı sınav düzenlenir. 

 



Online Dil Desteği- Online Linguistic Support 

• YurtdıĢından 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. 

• Ġlk sınav sonucunda seviyesi B2’den düĢük 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.  



ECTS SĠSTEMĠ 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik denklik sistemi olup, 

temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören 

değiĢim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince 

adil bir biçimde ilgili kurumlarca karĢılıklı olarak tanınmasını 

sağlamaktır.  

Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında 

Avrupa çapında standartlaĢmayı sağlamak, böylelikle Avrupa 

BütünleĢmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa 

çapında geçerli bir 'ortak dil’ olarak nitelendirilmektedir. 



ECTS  



YENĠDEN ERASMUS ÖĞRENCĠSĠ OLMA DURUMU 

 
 

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

 

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

 



Erasmus+ Programı kapsamında Staj 

Hareketliliği için staj yapılacak 

kurumlar nasıl bulunur? •  

  

• Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaĢma yoktur.DıĢ ĠliĢkiler 

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 karĢılığında staj yeri bulan 

aracı firmalar bulunmaktadır. Dileyen öğrenciler ilgili firmalarla 

irtibata geçerek kendilerine staj yeri bulabilirler. 

  

 



Erasmus+ Programı kapsamında 

yurtdışına çıktığımda nerede 

kalabilirim? 

  • YurtdıĢındaki anlaĢmalı üniversitelerin büyük çoğunluğu 

Erasmus+ öğrencileri için kendi yurtlarında konaklama imkanı 

sunmaktadırlar. Bu imkanı sunmayan bazı üniversiteler 

öğrencileri aynı Ģehirde bulunan baĢka 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 aĢmamak Ģartıyla 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 yurtdıĢında aldığı derslerin kendi 

üniversitesinde eĢdeğer sayılmasıdır. Bu konuda ders uyumlarının 

sağlanması için bölümlerde görev yapan öğretim üyelerinden 

bölüm Erasmus+ koordinatörleri görevlendirilmiĢtir.   

 

• Öğrenci yurtdıĢına çıkmadan önce ders tanınma 

belgesi  hazırlanır. Bu Ģekilde dönem kaybı yaĢanmaz ancak bölüm 

Erasmus+ koordinatörü ve bölüm baĢkanlığı derslerin uyumunu 

onaylamadan öğrenci yurtdıĢına çıkamaz.  



Özel Ġhtiyaç-Engelli Yararlanıcı Desteği 

• Ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, 

zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ Programına katılan öğrenci ve 

personel için rehberlik, karĢılama, fiziksel eriĢim, pedagojik - teknik destek ve özellikle ek 

giderlere katkı sağlamaya özel önem verilmektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ 

hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.   

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-ozelihtiyacengelliyararlanicidestegi  

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-ozelihtiyacengelliyararlanicidestegi
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-ozelihtiyacengelliyararlanicidestegi
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-ozelihtiyacengelliyararlanicidestegi


Özel Ġhtiyaç-Engelli Yararlanıcı Desteği 

Ek hibe 

 

Hareketliliğiniz süresince özel eriĢim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak 

aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği 

hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili 

özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine baĢvurabilirsiniz. 

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir? 

 

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik 

desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı 

olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi 

refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir. 



ERASMUS ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ 



BAġVURU TARĠHLERĠ 



BAġVURU TARĠHLERĠ 

Başvuru Tarihlerini 

Duyurular Sekmesinden 

Takip Edebilirsiniz. 





ĠLETĠġĠM 

• https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-iletisimbilgileri  

Öğrenim ve staj hareketliliğinden sorumlu hocalarımızın 

iletiĢim bilgilerine linkten ulaĢabilirsiniz.  

https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-iletisimbilgileri
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-iletisimbilgileri
https://www.ktu.edu.tr/ofinaf-iletisimbilgileri


ĠLETĠġĠM 

Doç. Dr. Ġlknur KAHRĠMAN 

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik 

Bölümü Erasmus Koordinatörü  

Email: ilknurkahriman@hotmail.com 

Tlf: +90 462 2300476 

mailto:ilknurkahriman@hotmail.com


 

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü  

Erasmus Deneyimleri 



Demet KARAĠSMAĠLOĞLU, ERASMUS STAJI / ĠTALYA 2017 



Bahar CANDAġ, ERASMUS STAJI / NORVEÇ 2017 



Nurdan Tuğçe GÜNAL, ERASMUS STAJI / MACARĠSTAN 2018 



Zahide ĠYĠ, ERASMUS STAJI / POLONYA 2018 



Demet KARAĠSMAĠLOĞLU, ERASMUS STAJI / ĠTALYA 2017 









Bahar CANDAġ, ERASMUS STAJI / NORVEÇ 2017 









Bahar CANDAġ, ERASMUS STAJI / NORVEÇ 2017 











 

THANKS FOR ATTENTION! 


