* BU BELGEDE YAZILAN BĠLGĠLER 01.03.2017 TARĠHĠ ĠTĠBARĠ ĠLE GEÇERLĠDĠR.
BĠLGĠLERDE GÜNCELLEMELER VE DEĞĠġĠKLER OLABĠLĠR.
DAHA KAPSAMLI BĠLGĠ ĠÇĠN LÜTFEN ĠLGĠLĠ AKADEMĠK YILA AĠT ERASMUS
UYGULAMA EL KĠTABINA BAKINIZ. UYGULAMA EL KĠTABINA web sayfamızdan
(erasmus.kmu.edu.tr) veya Ulusal Ajansın web sayfasından (ua.gov.tr) ulaĢabilirsiniz.
Erasmus programın adı nerden geliyor?
Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaĢamıĢ 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
birleĢmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa
uygun
bir
isim
olarak düĢünülmüĢtür. Hayatı boyunca Avrupa'nın değiĢik
ülkelerinde bir gezgin gibi yaĢayan Erasmusun en önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ
Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karĢı kaleme alınmıĢ en
önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.
Erasmus öğrenim hareketliliği nedir ?
Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl
içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaĢmalı bir
yükseköğretim kurumunda gerçekleĢtirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleĢtirilmesi
için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)
sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus Ġkili AnlaĢması olması
gerekir.
Erasmus öğrenim hareketliliğinin amacı nedir?
Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu
güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası iĢbirliğini teĢvik
ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karĢılıklı değiĢimini sağlayarak; programa
katılan ülkelerdeki çalıĢmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve
Ģeffaflığın geliĢmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Daha
kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iĢ dünyasının
beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
Öğrenci Staj Hareketliliği (Yerleştirme)
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdıĢındaki bir iĢletmede veya
organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleĢtirme)”, bir yararlanıcının programa katılan
baĢka bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya
çalıĢma deneyimi kazanma surecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı
kapsamında yapılan akademik çalıĢmalara iliĢkin araĢtırma ödevleri, analiz çalıĢmaları gibi
çalıĢmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu
mesleki eğitim alanında uygulamalı is deneyimi elde etmesidir.
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmese de öğrenci
seçiminde öncelik stajı zorunlu olan bölümlere verilir. Staj yapılacak ekonomik sektör,
öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Staj yerini öğrenci kendisi ayarlar, bu konuda Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün
herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Erasmus Programı neler kazandırır?

Erasmus Programı size yurt dıĢı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders iĢleme, değiĢik
kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaĢlar edinme, farklı bir okulda öğrenci
olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.
Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?
Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. DeğiĢim süresini
bölüm/fakültenin Erasmus Ġkili AnlaĢması belirler. Üniversitemiz bütçe kısıtından dolayı
daha çok öğrenci göndermek için Ģimdiye kadar hep bir dönem için (4-5 ay) öğrenci
göndermiĢtir.
Önlisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir
mi?
Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler Erasmus
öğrenci değiĢim programından yararlanabilir.
Hazırlık Öğrencisiyim. Erasmus'tan yararlanabilir miyim?
Hayır.
Birinci Sınıf Öğrencisi Erasmus’tan yararlanabilir mi?
Birinci sınıfta okurken yararlanamaz ancak ikinci sınıfta gitmek üzere, birinci sınıfta iken
baĢvuruda bulunabilir. BaĢvuruda transkript Ģartı arandığından, öğrenci birinci sınıfın ancak
ikinci döneminde baĢvuruda bulunabilir.
Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilir
miyim?
Evet. Minimum akademik ortalamayı önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek
lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması
Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.
Son sınıf öğrencisiyim. Ancak okulumu uzattım. Son sınıftayken Erasmus
başvurusunda bulunup, bir yıl sonra, yani uzattığım akademik dönemde Erasmus
Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanabilir miyim?
Hayır. Erasmus
yararlanamaz.

değiĢim

programından

artık

yılı

olan

öğrenciler

Erasmus Öğrenim Hareketliliği'ne nasıl başvurabilirim?
Üniversitemizde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için yılda bir
ya da iki kez baĢvuru ve seçim iĢlemleri uygulanır. BaĢvuru dönemlerinde
web sayfamızda (erasmus.kmu.edu.tr) yayınlanan duyuru aracılığı ile baĢvurunuzu
yapabilirsiniz. BaĢvuru yapabilmeniz için bölümünüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi
(EÜB) sahibi bir AB yükseköğretim kurumu arasında ilgili akademik yılda geçerli olan bir
Erasmus Ġkili AnlaĢması olması gereklidir. Erasmus Ġkili AnlaĢmaları'nın listesi için
erasmus.kmu.edu.tr ye bakabilirsiniz.
Başvuru Tarihleri Ne Zaman?
BaĢvuru tarihleri her sene değiĢiklik gösterebilmektedir, erasmus.kmu.edu.tr web sitemizdeki
duyurular kısmından takip edebilirsiniz. Ayrıca öğrenim gördüğünüz binaların giriĢlerine

baĢvuru ilanı asılır. Bu yüzden baĢvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin ilanları,
duyuruları
kendilerinin takip etmesi gerekmektedir. BaĢvuru Tarihi geçtikten yapılan
baĢvurular kesinlikle kabul edilmez.
Başvuru Ġçin Hangi Belgeler Gerekli, Nereye Başvuracağım?
BaĢvuru için gerekli belgeler baĢvuru zamanı ilan metninde ya yınlanır.
Bölüm Koordinatörüm Kim, Nerden Öğrenebilirim?
Web sitemizden öğrenebilirsiniz (erasmus.kmu.edu.tr)
Bölümüm hangi üniversitelerle anlaşmalı nerden öğrenebilirim?
erasmus.kmu.edu.tr den öğrenebilirsiniz.
Başvuru yapmak seçilmek için yeterli mi?
Hayır. BaĢvurudan sonra Ġngilizce yabancı dil sınavı yapılır. Not Ortalamanız ve sınav
puanınıza göre sıralama yapılır. Kaç kiĢilik öğrenci gönderme kontenjanımız varsa ona göre
seçim yapılır.
Her sene kaç öğrenci gidiyor, kontenjanlar nasıl belirleniyor?
Erasmus kapsamında anlaĢmalı olduğumuz üniversitelere gidecek öğrenci sayıları Avrupa
Birliği Bakanlığına bağlı Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.
Dil sınavı nerde, ne zaman ,nasıl yapılıyor?
Ġngilizce dil sınavı baĢvurular alındıktan sonra yapılır, yapılacağı tarih ve sınav yeri
erasmus web sitesinde ilan edilir.
Sınav ve başvuru değerlendirmesi, sıralaması nasıl yapılıyor?
Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde not ortalamasının %50‟si, Ġngilizce sınav
ortalamasının yüzde %50‟si alınarak hesaplanır.
Hangi bölümden kaç öğrenci gönderiliyor?
Sıralamalar bölüm bazında yapılır, her bölümden kaç öğrenci gönderileceği bölümlerin
anlaĢma sayısına, baĢvuru durumuna göre değiĢir. Herhangi bir bölüme öncelik verilmez,
dağılım adaletli bir Ģekilde yapılır.
Ġngilizce konuşma sınavı var mı?
Bu dönem dönem değiĢebilir. Ġlanda açıkça yazılıysa yapılır ( genelde öğrenim
hareketliliğinde konuĢma sınavları yapılmakta, staj hareketliliklerinde konuĢma sınavı genelde
yapılmamaktadır).
Sınavı Kazandıktan sonra izlememiz gereken prosedür nedir?
Web
sitemizde
(erasmus.kmu.edu.tr)
adresinde
kısmında izlenecek yol adlı belgeye bakmanız yeterli.

belgeler/öğrenci

hareketliliği

Kazandıktan sonra gitmekten vazgeçmem mümkün mü?
Evet ama bu durumu geciktirmeden koordinatörlüğümüze bir dilekçe ile bildirmeniz

gerekiyor. Vazgeçen öğrencinin yerine imkan varsa sıralamada bir altında yer alan öğrenci
gönderilebilir. Yerine herhangi biri gönderilemediği takdirde bir kontenjan boĢ kalmıĢ olur
ama bu kontenjan ilgili akademik yıl içerisinde geçerli olup, bir sonraki akademik yıla
devrolmaz. Ulusal Ajans kontenjanları doldurmamıza göre bize bütçe ayırdığı için eksik
kalan her kontenjan üniversitemiz adına kayıp olmakta ve bir sonraki yılda gösterdiğimiz
performansa göre hibe bütçesi ayırmaktadırlar. Bu yüzden bu bütçelerin en verimli Ģekilde
kullanılması ve bir sonraki yıl için daha fazla öğrenci gönderebilmemiz için kontenjanları en
verimli Ģekilde kullanmamız gerekmektedir. O nedenle gitmeye kesin niyetli olan
öğrencilerin baĢvurması ve gitmekten vazgeçen öğrencilerin bu kararlarını en kısa sürede
koordinatörlüğümüze bildirmesi önem arz etmektedir. Seçildikten sonra geçerli bir mazereti
olmadan gitmekten vazgeçen öğrenciler, bir sonraki baĢvuru döneminde baĢvurularında eksi
puan uygulaması yapılır.
Kazandıktan sonra hangi dönem gidebilirim? Gitme hakkım bir sonraki yıla baki kalır
mı?
Hangi dönem için baĢvuruda bulunduysanız o dönem gidersiniz. Hakkınız sonraki yıllara
veya dönemlere baki kalmaz.
Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe
alabilirim?
Erasmus hibesi değiĢim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin
yurt dıĢında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karĢılamaya yöneliktir. Hibe tutarları
her sözleĢme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu hibe
tutarları her akademik yıla göre değiĢiklik gösterebildiği için gideceğiniz yıla ait hibe
tutarlarını Ulusal Ajans web sitesinden veya ilgili akademik yıla ait Erasmus Uygulama El
Kitabından öğrenebilirsiniz.
Hibeler kaç aylık veriliyor? Nasıl Hesaplanıyor?
Öğrenimde en az üç ay , s t a j d a e n a z 2 a y olmak Ģartıyla gideceğiniz
üniversite/iĢletmeden alacağınız kabul belgesi, katılım sertifikası ve pasaport giriĢ çıkıĢ
tarihleri dikkate alınarak hesaplanır. Öğrenci toplam kaç aylık hibe haketmiĢse yurtdıĢına
gitmeden önce hibenin %80 i verilir, kalan %20 ise Öğrenci Türkiye‟ye döndükten sonra
verilir.
Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?
Evet. Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus değiĢim öğrencisi olabilirler.
Hibesiz öğrenciler de diğer baĢvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli
Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin
bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.
Erasmus hibesi yurt dışındaki öğrenim dönemim boyunca yeterli olur mu?
Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dıĢında olmasından
kaynaklanan masraflar için destek niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm
masrafları karĢılamayı hedeflemez. Her kiĢinin bulunduğu ülke Ģartları ve kiĢisel harcama
durumuna göre değiĢir. Bu konuda size en iyi referans daha önce o ülkeye giden öğrenci
arkadaĢlarınızdır.
Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek
veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz
tarafından bunun dıĢında herhangi bir ödenek verilmemektedir. Verilen hibe bütün
masraflarınız içindir.
Erasmus öğrencisi olmam halinde Türkiye'de aldığım harç kredisi,
kredisi ve/veya özel burslar kesintiye uğrar mı?

öğrenim

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.
YurtdıĢındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder.
Erasmus dönemi boyunca aldığım derslerden başarısız olursam hibem kesilir mi?
YurtdıĢında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri
ve/veya bir öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri
tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan
hibelerinde kesinti yapılabilir.
Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?
KarĢı kurumun Erasmus Kurum Koordinatörü öğrencilere kalacak yer konusunda
destek olabilir ancak öğrencinin yerleĢtirilmesinden tamamen sorumlu değildir. Öğrenciler
barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa
kendileri barınma imkanlarını araĢtırmalıdır. Bu konuda daha önce aynı kuruma giden
Erasmus öğrencilerinden destek alabilirsiniz.
Erasmus öğrencisi olduğum zaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde kayıt
yenilemem/harç ödemem gerekir mi?
Ders kaydınızı mutlaka yaptırınız. Harç ödemeniz varsa öğrenci iĢleri ile irtibata geçiniz.
Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi
uzatabilir miyim?
Bölümünüz onayladıktan sonra uzatabilirsiniz ancak uzatılan dönem için hibe alamazsınız.
Birden fazla kez Erasmus öğrencisi olabilir miyim? / Hibe alabilir miyim?
Aynı öğrenim kademesi içerisinde birden fazla erasmus programından faydalanabilirsiniz.
Yararlanılan toplam öğrenim/staj süresi 12 ayı geçemez. Ancak daha önce yararlanan
öğrenciler ikinci kez baĢvurduklarında -10 puan uygulaması yapılmaktadır. Farklı öğrenim
kademesinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Öğrenim kademeleri: Ön lisans, lisans,
yüksek lisans, doktora.
Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?
Her öğrenci ile yurt dıĢındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim
anlaĢması imzalar. Öğrenim AnlaĢması'nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin
adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer
ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi öğrenci/bölüm koordinatörü
tarafından gidilecek üniversitenin web sayfasından temin edilmelidir. Ders listesi temin
edildikten sonra bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim AnlaĢmasında
öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus bölüm koordinatörünün ve Erasmus kurum
koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dıĢına
çıkmadan önce Öğrenim AnlaĢması'nın tüm taraflarca imzalı hali Birimimize iletilmelidir.

Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?
Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karĢılık, gideceği yüksek
öğretim kurumunda eĢdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci,
öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değiĢim dönemi öncesinde imzalanan
Öğrenim AnlaĢması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin
ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüĢmesi yeterlidir.
Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. BaĢarılı
sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dıĢında geçirdikleri
dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiĢ gibi sayılacaktır. BaĢarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine
Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak baĢarılı oldukları
derslerin kredi toplamı karĢılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?
Öğrenim AnlaĢması (Learning Agreement) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri,
kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.
Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) değişiklik yapılabilir mi?
Evet. EĢleĢtirildiğiniz üniversitede alacağınız dersler açılamayabilir, ders saatleri
programınıza uymayabilir. Bu durumda bölüm koordinatörünüzle görüĢerek derslerinizde
değiĢiklik talebinde bulunabilirsiniz ancak her halükarda bu değiĢiklerin KMÜ‟deki bölüm
koordinatörünüzün ve gittiğiniz üniversitesinin bölüm koordinatörünün onaylaması ve
imzalanması ve koordinatörlüğümüze değiĢiklerin onaylı olarak bildirilmesi Ģarttır.
Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de
tanınacak mı?
Derslerin tanınıp tanınmamasına bölümünüz karar verir.
Tanınma işlemi için öğrenimimi tamamladıktan sonra bir şey yapmam gerekir
mi?
Hayır gerekmez, siz döndükten sonra daha önce sizin adınıza imzalanan öğrenim anlaĢmaları
(learning agreement) KMÜ „deki okullarınıza teslim edilir ve bölümleriniz sizin adınıza
derslerinizin tanınması için yönetim kurulu kararı alır.
Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım?
Evet. Pasaport ve vize iĢlemleri sizin kendi sorumluluğunuzdadır.
Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?
Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi
alınız.
Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?
Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu
arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değiĢime gidilen ülkeye göre
değiĢmektedir. Ġlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. Ġstenilen
bütün evrakları tamamlamıĢ olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik

durum garantörlüğü için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Erasmus öğrencisi
olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren
bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.
Bu yazıyı gitmeden önce Koordinatörlüğümüzden alabilirsiniz.
Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti
ödüyoruz?
Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı
Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o
kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır
ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.
Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?
Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
BaĢkanlığı (Ulusal Ajans)‟ndan Türkiye‟deki üniversitelere paranın Euro üzerinden
aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle
Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılır.
Erasmus Programı Ġle Gitmeye Hak Kazandım, Hibeler ne zaman yatar?
Aksi bir durum olmadığı müddetçe ve ilgili bütçe kullanıma tahsis edilmiĢse, hibeler
gitmeden önce gerekli bütün evrakların tamamlanmasından sonra siz yurtdıĢına geçmeden
önce hesabınıza yatar.
Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?
Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren
istasyonlarında karĢılanması tamamen karĢı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda
bağlayıcı bir hüküm yoktur.
Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler Ġngilizce mi olacak?
Öğrencilerimizin yurtdıĢında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin Ġngilizce ya da o
ülkenin kendi dilinde olması tamamen gideceğiniz üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu
nedenle öğrencilerimizin Erasmus baĢvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek
istedikleri yerleri önceden araĢtırmaları önerilir.
Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?
Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal
süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dıĢında
geliĢen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul
mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karĢı üniversiteye mail atılabilir ve
yahut karĢı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir.
Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimimi devam edeceğim döneme ilişkin harcı
hangi üniversiteye yatıracağım?
Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin Türkiye‟deki
kendi üniversitesine yatırılır.
Öğrenimimi yurt dışında tamamladım %20’lik hibe/kalan hibeyi almak için ne

yapmalıyım?
%20‟lik hibenin alınabilmesi için teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Bu
evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri
yatırılmaktadır. %20 ödemelerinde gerekli evraklar erasmus web sayfasında yol haritaları
adlı belgelerde mevcuttur.
Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüğüm
takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?
Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan
hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdıĢında kaldığı
süre karĢılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlamaması halinde ise, bütün
hibe geri alınır.
Ġkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?
Ġki üniversitenin Erasmus programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun
süreli, öğrenci ve/veya öğretim elemanı değiĢimini taahhüt eden anlaĢmadır.
Ġkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?
Hareketlilik faaliyetinin gerçekleĢtirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir
ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir
yükseköğretim
kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus Ġkili AnlaĢması olması gerekir. Ġkili anlaĢmalar,
üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kiĢilerince belli sayıdaki
öğrencilerin belli toplam süreliğine değiĢim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır.
Yapılacak olan hiçbir anlaĢma, belirli bir öğrencinin Ģahsına yönelik olamaz. Sahip olunan
her anlaĢma kurum adına bir değiĢim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.
Bölümümün/Fakültemin Ġkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?
Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus Ġkili AnlaĢması yok ise baĢvuru tarihlerinden önceki bir
tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçerek ricada bulunabilirsiniz
ancak hiç bir kimse ya da bölümün ikili anlaĢma yapma mecburiyeti yoktur. AnlaĢma
yapılması için öğrencilerin baĢka türlü dahli kesinlikle mümkün değildir.
Öğrenci olarak ben Ġkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?
Hayır, KarĢılıklı anlaĢma için yazıĢmaları bölümler yapar ancak hiç bir bölümün anlaĢma
yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenim
hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir miyim?
Hayır, her öğrenci ancak kendi öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla
Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dıĢına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil
bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması Ģart olmayabilir. Ġngilizce dili Avrupa
ülkeleri içinde büyük ölçüde birleĢtirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki
eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.
Öğrencinin Ġngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin
gerekliliklerini
yerine
getirebilecek
düzeyde bilmesi
gerekmektedir. Faaliyete
baĢlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi
gerekmektedir.
Erasmus programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?
Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının % 50'si ve
dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre Ġkili
AnlaĢma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan
yararlanmak üzere baĢvuruda bulunan öğrenciler, baĢvuru dönemlerinde erasmus.kmu.edu.tr
sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle
yükümlüdür.
Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?
Asil
durumda
bulunan
öğrencilerin
yerleĢmelerini
bekleyiniz.
Asil
öğrencilerin yerleĢmelerinden itibaren boĢ kontenjanlar kalmıĢ ise yedek öğrencilere Ģans
tanınmaktadır.
Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?
Hayır. KarĢı üniversite, Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt,
sınav veya öğrenim ücreti talep edemez.
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