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Erasmus+ Nedir?

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.
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Erasmus Ne Değildir?

• Yabancı dil öğrenme programı değildir.
• Tamamen bir burs programı değildir.
• Bir diploma programı değildir.
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Erasmus Programında Öğrenci Kazanımları

• Yurtdışı deneyimi 

• Çok kültürlü ortamda ders işleme 

• Değişik kültürleri tanıma 

• Kendi kültürünü tanıtma 

• Yeni arkadaşlar edinme 

• Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar 

• Farklı bir okulda öğrenci olabilme 

• Farklı bir sistem görebilme 
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Erasmus Programında Toplumsal Kazanımlar

• AB ile entegrasyon 

• Eğitimde kalitenin artırılması 

• Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması 

• Türkçenin yaygınlaştırılması 

• Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların 
kırılması 

• Türkiye'nin tanıtımı 

4



Öğrenim Hareketliliği nedir?

Erasmus programı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday üyeler 
arasında, anlaşmalı olan üniversitelerin lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri için 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 
dönemliğine (3-12 ay arasında planlanmış olması halinde 
tamamlayıcı bir staj dönemi dâhil) değişim öğrencisi olma 
imkanı sağlar. 
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• Gidilecek dönemde en az 2. sınıf öğrencisi
olma koşulu aranır.  

• Son sınıf öğrencileri faydalanabilir fakat son 
sınıfın son dönem öğrencilerinin başvuruları 
öğrenci tercihindedir.

• Gitmek istediğiniz dönemden 1 dönem önce 
başvurunuzu yapmalısınız.

Hangi dönemlerde gidilebilir?
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• Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden lisans öğrencilerinde minimum
2.20 Genel not ortalaması aranır.

• Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 (veya 100 
üzerinden en az 65)  olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri;

bu programdan yararlanmak için başvuruda bulunabilir.

• Daha detaylı bilgi için universitemiz erasmus birimi web sayfası 
https://erasmus.amasya.edu.tr/2021-donemi-erasmusplus-ogrenim-
ve-staj-hareketliligi-basvuru-ilani.aspx adresinden ulaşılabilir.

Programdan yararlanma şartları:
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Gidilecek Üniversite Seçimi:

• Erasmus değişiminin yapılabilmesi için, iki 
üniversite arasında bir ikili anlaşma bulunması 
gerekir. 

• Anlaşmalar fakülte/bölüm bazında yapılır, her 
fakültenin anlaşması kendi öğrencileri için 
geçerlidir. 
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Başvuru süreci nasıl işliyor?

• Her dönemin başlangıcında bir sonraki dönemde gidecek 
öğrencileri seçmek üzere, üniversitemiz Erasmus+ 
Değişim Programı sayfasında duyuru yapılır ve ilan 
edilen tarihe kadar başvuru formları Dışilişkiler
Koordinatörlüğüne teslim edilir. 

• Seçimlerde %50 not ortalaması, %50 yabancı dil etkili 
olur.   
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Maddi Destek Miktarları:
Hayat pahalılığına 
göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe
Öğrenim

(Avro)

Aylık Hibe 
Staj (Avro)

1. Grup ve 2. Grup 
Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 
Yunanistan

500 600

3. Grup Program 
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300 400
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Hibe Ödemeleri

• Gitmeden önce toplam hibenin %80’i öğrencinin hesabına 

yatırılır.  Kalan %20’luk hibe, öğrencinin geri döndükten 

sonraki katılım sertifikasındaki tarih ve başarı oranı dikkate 
alınarak ödenir. 
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Üniversiteye harç ücreti ödenir mi?

• Erasmus öğrencileri misafir oldukları üniversitede 
öğrenim ücreti ödemezler.

• Ancak ulaşım, yemek, konaklama gibi yaşam masrafları 
öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
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Ders Denklikleri

• Yurtdışında alacağınız dersleri, Erasmus bölüm 
koordinatörünüze danışarak belirlemelisiniz.  

• Yurtdışında aldığınız dersler, yönetmelik gereğince 
üniversitemiz not sistemine çevrilerek Iğdır Üniversitesi 
not ortalamanıza dahil edilmektedir. 
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Hangi Dilde Eğitim Alacağım?

 Avrupa’daki üniversitelerin çoğu kendi dillerinde eğitim 
yapmakta olup, fakat çoğunlukla üniversiteler Erasmus
Öğrencileri için İngilizce ders seçeneği sunmaktadır. 

 Başvuru yapmadan önce tercih edilen üniversitenin 
eğitim dili araştırılmalıdır.
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Nasıl vize alacağım?
• Başvuru dosyanız yurtdışındaki üniversiteye iletildikten sonra, sizi misafir edecek 

olan üniversite Kabul Mektubunuzu (Acceptance Letter) gönderir.  

• Vize için en önemli belge Kabul Mektubudur.  Bu belge geldikten sonra, ilgili 
ülkenin Büyükelçiliği / Konsolosluğu ile temasa geçip, vize ile ilgili belgeler 
toplanarak randevu alınması ve şahsen başvuru yapılması zorunludur.  

• Vize aşamasında gerekli evraklar için Uluslararası ilişkiler Ofisi’nden destek alınır, 
ancak AB ülkelerinin vize prosedürü gereğince Iğdır Üniversitesi sizin adınıza 
vizeye başvuramaz.
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Nerede kalacağım?
• Konaklama seçenekleri gidilen ülke ve üniversiteye göre 

değişir.

• Bazı kurumların kendi yurtları olmakla beraber, bazıları 
merkezi öğrenci yurtları ile çalışırlar. 

• Yurtta kalmak için gideceğiniz üniversitenin Yurt Başvuru 
Formu (Accomadation Form)’unu doldurmanız 
gerekmektedir. 
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DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN ERASMUS+ PROGRAMI TÜRKİYE ULUSAL 
AJANSI SİTESİNDEN VE ÜNİVERSİTEMİZ ERASMUS+ PROGRAM 

DEĞİŞİMİ SAYFASINDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

1. http://www.ua.gov.tr/

2. https://erasmus.amasya.edu.tr/2021-donemi-erasmusplus-
ogrenim-ve-staj-hareketliligi-basvuru-ilani.aspx

BÖLÜM ERASMUS SORUMLUSU: DOÇ. DR. AHMET ALTÜRK

E-mail: ahmet.alturk@amasya.edu.tr
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