


2014-2015 ERASMUS+ 
ÖĞRENİM 

HAREKETLİLİĞİ 



FAALİYET GEÇERLİLİK DÖNEMİ 



• 1 Haziran 2014 – 30 
arasında 

Eylül 2015 
gerçekleşen tarihleri 

hareketlilik faaliyetleri hibelendirilir. 
 
 
 
 

•Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen 
faaliyetler bu sözleşme kapsamında 
değerlendirilemez ve bu faaliyetlere 
hibe sağlanamaz. 



ECTS NEDİR? 
(AKTS) 



•Üniversitemizin 1 dönemlik toplam kredi yükü 30 ECTS, 2 dönem için 60 ECTS’dir 
 
 

•Ders seçimlerinizi yaparken bölüm koordinatörlerimiz ile irtibata geçmeyi lütfen 
unutmayınız. 
 
 

•Proje çalışması yapmak üzere 3 ay değişime giden yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin en az 20 ECTS kredilik çalışma yapmaları gerekmektedir. 



• Öğrencinin seçilmesi halinde, hareketlilikten faydalanacağı dönem 
itibariyle kümülatif not ortalamasının en az 1.80/4.00 olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde hareketlilikten faydalanamayacaktır. 

 
 

• Öğrenci değişim hibesinin tamamını alabilmesi için aldığı ECTS 
kredilerinin en az 2/3’ ünden mutlaka başarılı olmak zorundadırlar. 

 
 

• Alması   gereken   derslerin   2/3’      ünün   altında   başarı   gösteren 
öğrencinin  hibesinin  kalan  bölümü  ödenmez  ve ilk  yapılan  % 80  ‘ lik 
ödemeden iade talep edilir. 

Örnek: 30 ECTS kredilik öğrenim anlaşması yaparak giden bir öğrenci 
bunun 20 ECTS kredilik dersinden başarılı olmak zorunluluğu vardır. 



DEĞİŞİM ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER 



LÜTFEN BAŞVURU SÜRECİNDE HAZIRLADIĞINIZ TÜM EVRAKLARIN 
FOTOKOPİSİNİN SİZDE DE BULUNMASINA DİKKAT EDİNİZ !! 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNE SUNULMASI 
GEREKEN EVRAKLAR 



Kabul – Davet Mektubu 
 

•Öğrenim tarihlerinin davet 
mektubunda açıkça yazılmış 
olmasına dikkat ediniz. 
 
 

•Varsa oryantasyon 
programlarının tarihlerinin 
belirtilmesine dikkat ediniz. 
 

•Mektubun kurumun antetli 
kağıdına yazılmış, imzalı ve 
kaşeli olmasına dikkat ediniz. 



ERASMUS YOĞUN DİL KURSLARINA 
(EYDK-EILC) KURSLARINA KATILIM 

EYDK KALDIRILMIŞTIR. 



•Öğrenim Anlaşması (Learning 
Agreement) 
•Gideceğiniz üniversiteden kendi 
üniversitenizin bilgisi ve onayı dahilinde 
alacağınız dersleri gösteren belgedir. 
•Ders seçim aşamasında ve evrağın 
hazırlanmasında mutlaka bölüm 
koordinatörünüz ile çalışınız. 
•Bir dönem için en az 30 AKTS’lik ders 
almanız gerekmektedir. 
•Alabileceğiniz dersler ile ilgili karşı 
üniversite koordinatörlüğü ile irtibata 
geçiniz. 
•Öğrenim anlaşmasının geçerli 
olabilmesi için öğrencinin ve her iki 
kurumun koordinatörünün imzası ve 
kurumun mührü olmalıdır. Öğrenim 
anlaşmasında 3 imzadan biri eksik 
olduğu takdirde belge geçerli değildir. 



•Yönetim Kurulu Kararı 
•Üniversitemiz tarafından 
öğrencimizin Erasmus hareketliliğine 
katılmasının uygun bulunduğuna dair 
düzenlenen bir belgedir. 

 
 
 
 
 

•Euro Hesabı 

•Vize 



EĞİTİM VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGELER 
(MUTLAKA GİDECEĞİNİZ ÜLKENİN 

BÜYÜKELÇİLİĞİNE / KONSOLOSLUĞUNA DANIŞINIZ) 

1.Pasaport 
2. Öğrenci belgesi - Fakülte / Enstitü / YO öğrenci işlerinden temin edilmelidir. 
3. Erasmus kapsamında değişime gideceği üniversiteden gelecek  davet mektubu 
4. Yurtdışındaki eğitim süresi boyunca kalacağı  yerden alacağı ( yurt, hostel vb.) resmi yazı 
5. Öğrenim Anlaşması ( Learning Agreement ) ve Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional 
Agreement) mühürlenmiş ve ‘’aslı gibidir’’ ibareli bir örneği 
6.Not döküm belgesi (transcript) – Fakülte / Enstitü / YO öğrenci işlerinden temin 
edilmelidir. 
7.Letter of Verification: Fakülte / Bölüm  Erasmus  Koordinatörlerden veya Öğrenci 
İşlerinden  temin edilebilir. Antetli kağıtta imzalı ve mühürlü olması gerekir. 
8. Fakülte, yüksek okul veya enstitü yönetim kurulu tarafından çıkarılmış öğrenci 
görevlendirmesi 
9.Finansal durum ile ilgili bilgi ( ailenin banka hesap cüzdanının fotokopisi ve öğrenim süresi 
boyunca ailenin finansal olarak destek olacağına dair noter onaylı  yazı) 
10.İlgili büyükelçilikten /konsolosluktan vize başvuru formunun alınması ve tüm bunlara ek 
olarak  konsolosluğun vize için isteyebileceği  belgelerin temin edilmesi  gerekmektedir. 

Örneğin: İkametgah ,  nüfus cüzdanı fotokopisi v.s. 



Önemli Notlar 
•Almanya’ya gidecek öğrencilerin gitmeden en az  2 hafta evvel vize için başvurmaları gerekir. 
Vize için başvuru İzmir Konsolosluğundan şahsen  yapılabilir. 
• Hollanda, Danimarka, Portekiz, Estonya, İspanya  vize başvurusu için geç randevu 
vermektedir. Değişime gitmeden en az 2 ay evvel başvurulması  gereklidir. 
•Vize  başvurusu için öğrencinin  şahsen konsolosluğa / büyükelçiliğe başvurması 
gerekmektedir. 
• Vize işlemleri için genelde  40-60 Avro arasında vize ücreti  talep edilir. 
•Vize başvurusu yaparken arka zemin beyaz olmak şartıyla  son 6 ay içinde çekilmiş biometrik 
resim istenmektedir. 
• Finlandiya, İspanya ve Belçika yüksek miktarda banka teminatı talep etmektedir. 
• Romanya’ya gidecek öğrenciler Romanya Eğitim Bakanlığından onay almak zorundadırlar. 
•Çek Cumhuriyeti ve Fransa vize alınması için ibraz edilen belgelerin kendi dillerinde 
sunulmasını şart koşmaktadır. 
• Gri pasaport ile değişime gidecek araştırma görevlilerinin vizeye başvurması 
gerekmemektedir. 
•Slovenya için oturma izni gereklidir, 2 ay önceden ve Ankara’da şahsen başvurulması 
gerekmektedir. 
• Vize almadan uçak biletinin kesinlikle alınmaması önemle tavsiye edilmektedir 



ÖĞRENCİNİN SEYAHAT ÖNCESİ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 



KAYIT 
•Kendi üniversitenize kayıt yaptırmayı ve harçlarınızı yatırmayı unutmayınız. 
 
 

•Gideceğiniz üniversitede dersler için kayıt ücreti ödenmeyecektir. 
 
 

•Karşı kurum başvuru için gerekli evrakları size gönderebilir ya da online başvuru 
yapmanızı isteyebilir 
 
 

•Her üniversitenin kendine has başvuru prosedürü olabilir 
 
 

•Üniversitelerin son başvuru ve evrak teslim tarihlerine dikkat etmeyi unutmayınız 
 
 

•Herhangi bir kurumdan burs almanız Erasmus bursu almanıza engel değildir. Ancak 
siz yine de burs aldığınız kurumu bilgilendiriniz. 



Seyahat ve Sağlık Sigortası 
 
 

•Ne DEU ne Ulusal Ajans ne de gideceğiniz üniversite öğrenim 
hareketliliğiniz boyunca başınıza gelebilecek herhangi kaza, 
hastalık vb. durumdan mesul değildir. 
 
 

•Mutlaka seyahat ve sağlık sigortası yaptırınız. 
 
 

•Vize alabilmeniz için de bu sigortaları yaptırmanız şarttır. 



Ulaşım 
 
 

•Gideceğiniz ülkeye hangi ulaşım yolu ile gideceğinizin 
seçimi tamamen size kalmıştır. 
 
 

•Çok eşyanız var ve çok fazla da zamanınız kalmadıysa 
uçak sizin için en iyi seçenektir. 
 
 

•Maceraperest iseniz demiryolunu ya da karayolunu 
tercih edebilir farklı yerler görerek gideceğiniz ülkeye 
varabilirsiniz. 
 
 

•Ulaşım organizasyonunuzu önceden yapmak size hem 
fiyat avantajı sağlayacak hem de zaman 
kazandıracaktır. 



Banka 

•Yurtdışında geçireceğiniz ilk haftalar için yanınızda mutlaka yeterli miktarda nakit 
para bulundurun. 
 
 

•Gideceğiniz ülkede yurtiçinde çalıştığınız bankanın şubesi olup olmadığını araştırın 
ve para transfer işlem ücret ve sürelerini öğrenin. 
 
 

•Gideceğiniz ülkenin yerel bir bankasında hesap açtırabilirsiniz ancak bir dönem 
kalacaklar için bu işlemle uğraşmak anlamsız olur. 
 
 

•Visa-Mastercard logolu bankamatik ile anlaşmalı ATM’lerden para çekebilirsiniz, 
ancak ATM komisyonlarını öğrenmelisiniz. 
 
 

•Faturalarınızı ödemede, hesaplarınızı kontrol ve takip etmede pratik yol olarak 
internet bankacılığını kullanabilirsiniz. 
 
 

•Açtıracağınız hesap mutlaka kendi adınıza olmalıdır. Ortak hesap açtırma 
durumunda, taraflardan biri muhakkak siz olmalısınız. 



KONAKLAMA & YAŞAM MALİYETİ 



Konaklama & Yaşam Maliyeti 
 
 

katılan birçok öğrencinin aklını •Erasmus programına kurcalayan ortak soru 
yurtdışında ne kadar masraf yapacağıdır. 
•Öğrencilerimiz görecekleri eğitim için herhangi 
beraber, ulaşım, konaklama, beslenme vb. giderlerle 

bir kayıt ücreti ödememekle 
karşı karşıya kalmaktadırlar 

•Ülkemizde  olduğu  gibi  yurtdışında  da  yaşam  maliyetleri  ülkeden  ülkeye,  şehirden 
şehire,  semtten  semte  farklılıklar  göstermektedir.  Gideceğiniz  üniversite  ile  bu 
konuda iletişime geçip gerekli bilgi ve desteği mutlaka almalısınız. 
•Gideceğiniz   üniversite   konaklama   imkanı   sunuyorsa   bu   sizi   büyük   bir   yükten 
kurtarır. Ancak ilk başvuran ilk önce yerleşir prensibi uygulandığı için elinizi çabuk 
tutmalısınız. Ayrıca yurt koşulları üniversiteden üniversiteye değişir ve ücretleri ne 
kadar düşükse o kadar düşük kalitede olur. 
•Üniversitelerin yurtlar için depozito istemesi normaldir. 
•Gitmeden   önce   mutlaka   konaklama   organizasyonunu   yapın.   Eğer   üniversiteniz 
konaklama  imkanı  sağlayamıyorsa  ya  da  yurtlar  dolduysa  kalacak  yer  bulmak  için 
eğitim  başlangıç  tarihinden  bir  süre  önce  gideceğiniz  ülkeye  varmanızda  yarar 
vardır. 



•Konaklama ayarlarken aşağıdaki kriterlere göre hareket edin; 
Hangi çeşit konaklama imkanları mevcut? 
Maliyetleri nedir? 
Başvuru için hangi evraklar gerekiyor? 
Depozito miktarı ne kadar? 
Konaklama yerinin özellikleri nedir? 
Yatak örtüsü vb. sağlanıyor mu yoksa sizin mi getirmeniz gerekiyor? 

•Ev tutarken kontrata dikkat edin, küçük yazıları da mutlaka okuyun. En az 1 aylık 
kira depozito olarak istenir. 
•Birileriyle aynı odayı paylaşmak sizin için sorun değilse üniversiteden edineceğiniz 
arkadaşlarınızla kalabilirsiniz. Kampüste asılı olan oda arkadaşı aranıyor ilanlarına 
mutlaka göz atın. 
•O şehirde doğmuş, büyümüş yerel öğrenciler ile kalabilir ve bu süre zarfında hem 
kültürel yönden hem de yabancı dil bakımından kendinizi geliştirme fırsatı 
bulabilirsiniz. 



ÜLKE AYLIK ORT. GİDER 

ALMANYA 675,00 EUR 

AVUSTURYA 650,00 EUR 

BELÇİKA 665,00 EUR 

ÇEK CUMH. 500,00 EUR 
FRANSA 660,00 EUR 

HOLLANDA 850,00 EUR 
İTALYA 850,00 EUR 

MACARİSTAN 535,00 EUR 

POLONYA 500,00 EUR 

PORTEKİZ 605,00 EUR 

ROMANYA 435,00 EUR 
SLOVENYA 400,00 EUR 
LETONYA 450,00 EUR 

FİNLANDİYA 1.150,00 EUR 



Yanınızda Bulundurmanız Gereken Önemli Evraklar 
 

 

•Birden fazla nüfus cüzdanı fotokopisi 
 

 

•Birden fazla pasaport fotokopisi 
 

 

•Birden fazla pasaport için kullanılan fotograf 
 

 

•Hesap cüzdanı ve kredi kartı bilgileri 



Yanınızda Bulundurmanız Gereken Önemli Eşyalar 
 
 

•İlk yardım çantası 
 
 

•Sağlam ve rahat bir çift yedek ayakkabı 
 
 

•Küçük bir takım çantası (ufak arızalar için) 
 
 

•Konserve ve şişe açacağı 
 
 

•Alarm/saat 
 
 

•Yerel harita 



Yanınızda Bulundurmamanız ve Dikkat Etmeniz Gereken Şeyler 
 
 

•Reçetesiz ilaç bulundurmayın 
 
 

•Yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın 
 
 

•El çantanızda bıçak, makas gibi kesici alet bulundurmayın. 
 
 

•Havayolu bagaj taşıma limitlerine göre bavulunuzu hazırlayın aksi takdirde limit 
aşım ücreti ödersiniz. 
 
 

•Çok eşyanız varsa havaalanından konaklama yerinize kadar olan ulaşım 
alternatiflerini araştırıp organize edin 
 
 

Cep telefonu götürecek öğrencilerimiz servis sağlayıcıları ile uluslararası roaming 
ücretleri hakkında bilgi almalıdır. 



Ülke Hakkında Bilgi 
 
 

•Üniversite hakkında olabildiğince çok bilgi edinin. Ulaşım seçenekleri, çevresindeki 
hastane, polis karakolu, cafe, eğlence mekanları hakkında internette araştırma yapın 
 
 

•Ülke ve şehir hakkında rehber kitapçık alın. Nerede ne yenileceği, nereye gidileceği 
ve turistik yerler hakkında bilgi edinin. 
 
 

•Araştırma yapabilmeniz için tavsiye edilen siteler; 
www.visiteurope.com 
www.lonelyplanet.com 
www.justlanded.com 
www.erasmate.com 
www.roughguides.com 

 
 

•Bu siteler gideceğiniz ülke, şehir hakkında ön fikir sahibi olmanızı sağlayacak ve 
size yararlı ipuçları verecektir. 
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ULUSLARARASI TELEFON KODLARI VE ACİL NUMARALAR LİSTESİ 



YURTDIŞINDAYKEN 



ÜLKEYE VARDIĞINIZDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR 
 

•Varış tarihinize çok dikkat edin. Kesinlikle resmi/dini/banka ya da haftasonu 
tatiline denk getirmeyin. Aksi takdirde vardığınızda sizinle ilgilenecek yetkili 
bulmakta büyük güçlük çekersiniz. 
 

•Eğitim programınız başlamadan 1-2 gün önce gitmenizi tavsiye ederiz. 

 

•Gideceğiniz üniversitenin international ofisini geliş tarihiniz, saatiniz ve kalacağınız 
yer hakkında önceden bilgilendirmiş olun. 
 

•Vardığınız zaman ilk olarak üniversiteye mi, International Ofise mi yoksa konaklama 
yerinize mi gideceğinize karar verin. 
 
 

•Üniversitenin düzenleyeceği oryantasyon programına mutlaka katılın. 
 
 

•Bu programlar sayesinde hem bulunduğunuz yere kısa sürede adapte olma hem de 
sosyal ortamlarda ve acil durumlarda derdinizi anlatabileceğiniz kadar o ülkenin dilini 
öğrenme fırsatı yakalayacaksınız. 



•Oryantasyon programı yaşama ihtimalinizin yüksek olduğu kültür şokunun etkisini 
azaltacak, sizin gibi diğer öğrencilerle kaynaşma imkanı yaratacaktır. 
 
 

•İlk günlerde çevrenizi ne iyi ne de kötü şekilde hemen yargılamayın. Alışmanız 
yaklaşık 2-3 haftanızı alabilir. Yeni üniversiteye, farklı dillere, farklı kültürlere, 
farklı eğitim sistemine ve uygulamalara, yeni arkadaşlara alışmak zaman alır ve ilk 
günlerde ev özlemi çekmeniz çok normaldir 
 

 

•Yeni arkadaşlıklara ve deneyimlere açık olun. Her şeyi kendi gelenek ve 
göreneklerinize göre değerlendirmeyin ve onlara saygı gösterin. 
 
 

•Sürekli ailenizle ve bizimle iletişimde olun, e-maillerinizi mutlaka sık sık kontrol edin. 
 

•Öğrenim anlaşması ile ilgili herhangi bir sorun çıkarsa derhal Bölüm 
Koordinatörünüz ile irtibata geçin. Öğrenim Anlaşmanızdaki değişiklikleri en geç 1 
ay içerisinde sonuçlandırmanız gerekmektedir. 



DEĞİŞİM SONRASI DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNE SUNULMASI 
GEREKEN 



•ERASMUS EĞİTİM SÜRESİNİ BELİRTEN CONFIRMATION OF STAY 
BELGESİ 
 
 

•ALDIĞINIZ DERSLERİN EN AZ 2/3’ÜNDEN BAŞARILI OLDUĞUNUZU 
GÖSTERİR TRANSCRIPT BELGENİZ 
 
 

•ÖĞRENİM ANLAŞMASI . 
 
 

•DIŞ İLİŞKİLER OFİSİNDE NİHAİ RAPOR FORMUNU DOLDURMANIZ 
GEREKMEKTEDİR. 

 

• PASAPORT GİRİŞ-ÇIKIŞ DAMGALARI OLAN SAYFALARIN FOTOKOPİLERİ 



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 
 
 

CONFIRMATION OF STAY 
 

HOST UNIVERSITY : ……………………………………………………………………… 

STUDENT : …………………………………………………………………………………… 

ADDRESS OF THE  HOST UNIVERSITY : 

Street : …………………………………………………………………………………………. 

Code : ………………………District :…………………………City :……………………….. 

Phone :…………………………………….E-mail: …………………………………………… 
 
 
 

CONFIRMATION OF ARRIVAL AND REGISTRATION 
 
We   confirm   that   the   above   mentioned   student   has   arrived   at   our   institution   on 

………………………………………………………………….  and has been registered at: 

FACULTY : ……………………………………………………………………………………. 

DEPARTMENT : ………………………………………………………………………………. 

Date of Registration: …../…../…… 

Responsible Coordinator at host university ……………………………………………………. 

TEL/FAX : ………………………………………………………………. 
 

E-mail : …………………………………………………………… 

SIGNATURE : ………………………………… INSTITUTIONAL STAMP :………………. 

NAME : ……………………………………….. 

POSITION : …………………………………… 
 
 
 

CONFIRMATION OF DEPARTURE 

We confirm that the above mentioned student is leaving our Institution on …./…./…….. 

SIGNATURE : ………………………………  INSTITUTIONAL STAMP : ………………... 

NAME : …………………………………….. 
 

POSITION : ………………………………… 



HİBE MİKTARLARI 



HİBELER 
 
 
 
 

 

• Erasmus hibeleri UA tarafından 
üniversite aracılığıyla karşılıksız olarak 
verilir. 

 

• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının 
tamamını karşılamaya yönelik değildir. 
Sadece maddi bir destektir. 



HİBELER 
 
 
 
 

 

 Alacağınız hibe dışında size 
harcamalarınız için (uçak bileti, kalacak 
yer, vs.) ödeme yapılmayacaktır. 

 
 
 
 

 

 Hibeleri kullanma şekli ve sorumluluğu 
size aittir. 



2014 – 2015 Akademik Yılı Erasmus+ Hibe Miktarları 

Hayat pahalılığına 

göre ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci 

Öğrenim 

Hibesi (€) 

1. Grup Program 

Ülkeleri 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, 

Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 

500 

2. Grup Program 

Ülkeleri 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 

Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, 

Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, 

Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, 

Türkiye 

400 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, 

Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Makedonya 

300 



HİBELER 
Hibe nasıl hesaplanır? 
Örneğin Belçika Gent Üniversitesine 5 ay 18 gün için 
giden bir öğrenci 

5 AY 17 GÜN OLSAYDI 
5*448=2240 5*448=2240 
(18 gün= ¾ hibe) (17 GÜN = ½ HİBE) 
448*3/4=336 448*1/2= 224 
2240+336=2576 € 2240 + 224 = 2464 € 



HİBELER 
 
 
 
 

 

 Alacağınız hibe, Ulusal Ajans tarafından 
DEÜ’ye para transferi yapıldıktan sonra 
ödenecektir. 

 
 
 
 

 

 Transferde gecikme olması durumunda 
hibenizi gecikmeli olarak alabilirsiniz. 



HİBELER 
 
 
 

• Hibenin ilk etapta maximum %80’i ödenir. 
 
 
 

• Kalan %20, değişim tamamlandıktan sonra dönüş belgelerinin eksiksiz 
olarak Ofis’e teslim edilmesi ve kalan miktarın UA tarafından 
üniversiteye aktarılmasından sonra ödenir. 

 

 
 

•İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım 
belgesi”nde ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin 
gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Süre hesaplanırken bu iki 
belgedeki en kısa tarih aralığı dikkate alınır. 
 
 

•Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç belirli bir 
süre için misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı 
süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem 
verilen hibenin iadesi talep edilir. 



•Öğrenci bir dönem için en az 30 ECTS’lik ders almak zorundadır. 
 
 

•Tez çalışması yapmak üzere 3 ay değişime giden yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin en az 20 ECTS kredilik çalışma yapmaları gerekmektedir. 
 
 

•Öğrenci değişim hibesinin tamamını alabilmesi için aldığı ECTS kredilerinin 
2/3’ ünden mutlaka başarılı olmak zorundadırlar. 

en az 

•Alması  gereken  derslerin  2/3’ ünün  altında  başarı  gösteren  öğrencinin  hibesinin 
kalan bölümü ödenmez ve ilk yapılan % 80 ‘ lik ödemeden iade talep edilir. 



HİBELER 
 
 
 
 

 

 Hibeler Euro olarak ödenir. 
 
 
 
 

 

 Hibenin komisyon vb. kesintiye 
uğramadan yatırılabilmesi için Ziraat 
Bankası’ndan vadesiz Euro hesabı 
açılması tavsiye edilmektedir. 



HİBELER 
 
 
 
 

 

• Hibenin gecikmesi ihtimaline karşı 
hesabınızı “ortak hesap” şeklinde 
açabilirsiniz. 

 

• Ortak hesap açılması durumunda ilk 
hesap sahibi olarak mutlaka öğrencinin 
adı bulunmalıdır. 



HİBESİZ ERASMUS ÖĞRENCİLİĞİ 

•Yedek statüsündeki öğrencilerimiz talep ederlerse “Hibesiz ERASMUS 
Öğrencisi” olabilirler. Bu durumda yedek statüsünden çıkarılıp “Hibesiz” 
statüsüne geçerler ve yedek listesinden “Hibesiz Öğrenci Listesi” ne 
aktarılırlar. “Yedek Öğrenci” hibe 
öğrencisidir. 

sırasını bekleyen aday ERASMUS 

•Hibesiz ERASMUS öğrenciliği statüsü kabul 
listesine (hibeli/yedek statüye) geri dönülemez. 

edildikten sonra yedek 

•Hibesiz ERASMUS öğrencileri, hibeli ERASMUS öğrencileri gibi bütün 
belgeleri hazırlayıp Bölüm Koordinatörlüğüne ve Dış 
Koordinatörlüğüne sunmak zorundadırlar. 

İlişkiler 



ERASMUS GiDEN  OGRENCi CHECKLIST 

 
GiTMEDEN  ONCE 
 

0    Hi BE SOZLE$MESi  il;:iN 0 1$  i Li$KiLERE SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR I HAZIRlAOIM.  
 

0    KOOROi NATORLUGUMUzESUNOuGUNUZTUM  BELGELERiN BiRER KOPYASI Si10E BULUNMALIOIR.  

 
o     OAVET MEKTUBU 

 
Q         OORENiMANLA$MASI  

 
o     YONETiM KURULU KARARI  

 
o iNGiLiZCETRANSKRIPT 

 
o EURO HESABl (AS LI VE FOTOKOP iSi) 

 
o ViZE (ASLI VE FOTOKOPiSi) 

 
0   OOR ENCi  BiLGi  FORMUNU OOLO UROUM  

 
0    0 1$  i Li$K iLEROE HiBE SOZLE$MESi YAPTIM  

 

0     MUI.?   B W Q  BEYANNAMEMi  ALOIM  

 
0    ARTIK Hi BENiN %80' NiNE HAK KAZANOIM.{ULUSAL AJANSTAN Hi BELERiN UNiVERSITE HESABINA 

 
GE<;:MESi  EKiM AYI SONUNU BULMAKTAOIR. ) 

 

 
DEGi SiM SIRASINDA 
 

D    OORENiMANLA$MAMOAK i  OEGi$i KLiKLERi  KOOROiNATORUM i LEGORO$T0M.  

 
0    OOR ENiMANLA$MAMINSON HALiNi 1 AY i   iNOE TAMAMLAO IM.  

 
0   OOR ENiMANLA$MAMOAOLAN OEGi$i KLi KLER i LEiLGiLiYONETiM KURULU KARAR INI ALDIRDIM.  

 
0   OOR ENiMANLA$MAMIN SON HALi Ni  0 1$  i Li$KiLER KOORoiNATORLUGUNE ULA$TIROIM.  

 

 
oONDUKTEN SONRA 
 

 
0    ERASMUS EGiTiMSURESi Ni  BELiRTEN CONFIRMATION OFSTAY BELGESi Ni GETi ROiM (ASLI) 

 
0   TRANSCRIPT ALOIM VEAL OIGIM OERSLERi N EN AZ 2/ 3'UNO EN BA$AR ILIOLOUM.  

 
0   OOR ENiMANLA$MASINI GETIROi M. (ASLI) (OEGi$i KLiKVARSA ) 

 
0    PASAPORTUN ASLIVEGiRi$   1Kl$ TARiHLERiNi N FOTOKOPisi  

 
0    0 1$  i Li$KiLER OFiSiNDE Ni HAi  RAPOR F<JRMU NU OOLDUROUM 

 
0   ARTIK Hi BENiN KALAN%20' SiNE HAK KAZANO IM  



Facebook Grup 



) IJ http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/ profile.php?id=l00002922197392 
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Facebook Grup Sayesinde 



Koordinatörlüğümüzün duyurularından haberdar 

olabilir, etkinlikleri takip edebilirsiniz. 



Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı 

öğrenciler ile iletişime geçebilirsiniz. Bilgi ve 

deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
 

 

Erasmus sürecinizle ilgili olarak daha 

önceden hareketliliğe katılmış olan 

arkadaşlarınızın deneyimlerinden 

faydalanabilirsiniz. 



I -  
 

var 

oturma 

n 7  



Sizden sonraki dönemlerde Erasmus Programı ile 

yurtdışına çıkacak olan arkadaşlarınıza 

deneyimlerinizle rehberlik edebilirsiniz. 
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bunu  bege11di. 
 

5 yoru mun rum Linu ga r 



Video ve fotoğraf paylaşımı ile yurtdışı 

deneyiminizi, güzel anlarınızı tüm grup üyeleri ile 

paylaşabilirsiniz. 



A biirnler 

I+ FotoijrafYiikle I 

PORTUGAL 

23 fotograf 

2011-2012 ORlfNTATION 

49 fotoijraf 

GREECE 
1 fotograf 

Saarbriicken-GERMANY 

39 fotograf 

=  
20 10-2011 ORYANTASYON 

38 fotoijraf 

BELGIUM 

30 fotograf 

2010-2011 ORYANTASYON 

-  EPHESUS 
55 fotoijraf 

SLOVENIA 

1 fotograf 
ROMANIA 

lfotograf 



TEŞEKKÜR EDERİZ. 
 

 
 
 
 
 

DIŞ İLİŞKİLER 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
erasmus@deu.edu.tr 

international.deu.edu.tr 
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