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Sevgili Erasmus Aday Öğrencileri, 

Aday Öğrenci 

Yol Haritası

Öncelikle sizleri tebrik ediyoruz, zira başvuru yaptığınız Erasmus+ 
Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden, yeterli başarıyı 
göstererek ve yüzlerce başvuru sahibi arasından öne çıkarak yararlanma 
hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Henüz ilk adımını attığınız bu yolda 
şimdiden başarılı bir süreç geçirmenizi temenni ediyoruz.  

Ancak, hatırlatalım ki, bu bir ön seçimdir. Yerleşen öğrenciler, 
öncelikle olduklarını ve küçük olasılıklarla da olsa çeşitli 
sebeplerle (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi ya da vize reddi, 
karşı üniversite tarafından kabul edilmeme, bütçe yetersizliği vb.) 
programdan yararlanamama ihtimalinin olduğunu göz önünde 
bulundurmalıdır. 

Sevinmek elbette hakkınız ama hemen rahatlamak yok. Şimdi 
önünüzde şevkle ve sorumlulukla yaklaşmanız gereken bir yapılacak işler 
listesi var. Bu noktada her biriniz sorumlu, eğitimli gençler olarak işlerinizi 
itinayla yürütmek ve bizim de desteğimizle takip etmek durumundasınız.

Bundan sonra yapılması gerekenler ve izlenecek süreç ile ilgili detaylı 
bilgileri sizlerle paylaşmak için bu  kitapçığını hazırladık. Bu 
kitapçığı her zaman başvurabileceğiniz bir rehber gibi değerlendirin ve 
saklayın.  



Öncelikle statüsünde kazandığı bu haktan feragat etmek 
isteyen öğrencilere belirli bir süre tanınacak ve istedikleri takdirde bu süre içinde 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'ne gelerek resmi vermeleri 
beklenecektir. Feragat edilen kontenjanlar için gerekirse ulaşılarak 

yeniden yerleştirme yapılabilecektir.

Asıl Aday 

Feragat Dilekçesi 
yedek adaylara 

Tüm adayların tercihleri doğrultusunda yerleştirildikleri üniversiteler ile 
birlikte planlanan değişim süreleri ve dönemleri (bir ya da iki yarıyıl / güz-

bahar) belirlendikten sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, ilgili 
ortak üniversiteye resmi 

 göndererek bazı kişisel bilgiler ve haraketlilik 
bilgilerinizle birlikte isimlerinizi bildirecek ve geri dönüş 
bekleyecektir. 

Bu bildirim e-postaları aynı anda sizlere de karbon kopya 
(cc) olarak iletilecektir. Geri dönüşler ya Koordinatörlüğümüze 

ya da doğrudan size gelecek ve Erasmus öğrencisi olarak nasıl 
bir başvuru süreci takip edeceğiniz, hangi belgeleri göndermek 

durumunda olacağınız bu noktada belli olacaktır. 

e-posta yoluyla adaylık bildirimi 
(nomination)

takip edilecektir zira her üniversite için gecikilmemesi gereken 
bir  vardır. Dolayısıyla 
Koordinatörlüğümüz de bu tarihleri göz önünde bulundurarak 
hareket etmek ve kimilerinizin işlemini öncelikli olarak başlatmak 
durumundadır. Giden öğrenci işlemleri Koordinatörlüğümüz personeli 
arasında, ortak üniversiteler bazında paylaşılmaktadır ve dolayısıyla her 
öğrencinin tüm süreç boyunca doğrudan muhatap olacağı sorumlu bir idari 
koordinatör olacaktır. 

Adaylık e-postaları gönderilirken belli bir sıra bildirim 

son başvuru tarihi (application deadline)



Yurtdışına çıkacağınız için öncelikle geçerli bir sahibi olmanız 
gerekiyor. Harçlar Kanununa göre, aktif öğrenci durumunda bulunanlar 25 yaşını 
doldurdukları güne kadar olmak üzere pasaport harcından muaf tutulmaktadır. Bu 
haktan yararlanabilen öğrencilerimiz öğrenci belgesi ile harçsız pasaport 
başvurusunda bulunabilirler. Yaşı dolayısıyla muafiyet kapsamına girmeyen 
öğrencilerimiz için ise Koordinatörlüğümüz resmi bir belge 

 düzenleyecek ve bu belge ile İl Nüfus Müdürlüğü 
Pasaport Şubesine pasaport başvurusu yapıldığı takdirde kıymetli evrak bedeli 
dışında ayrıca pasaport harcı ödenmesi gerekmeyecektir. Birçok ortak üniversite 
başvuruda pasaport kopyası ya da pasaport numarası talep etmektedir ve bu 
noktada başvurunuzun gecikmemesi için pasaport edinme işleminizin 
zamanında tamamlanması önemlidir.

Her üniversite için değişiklik gösterebilmesine rağmen genel olarak 
başvuru sürecinde istenen/tamamlanması gereken formlar/belgeler aşağıda 
açıklanmıştır:

Bazı üniversitelere 
başvuru doğrudan "online" olarak yapılmakta, bazıları için ise "manuel" olarak 
başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Bu formların ciddiyetle, özenle ve 
doğru bilgilerle doldurulması çok önemlidir. Başvuru formlarınız gönderilmeden 
önce mutlaka bizler tarafından kontrol edilecektir. Genellikle başvuru formlarına 
kendi üniversitenizde o zamana kadar almış olduğunuz dersleri gösteren ve 
İngilizce dilinde hazırlanmış ve 

 eklenmesi gerekecektir.

 Birçok üniversite başvuru sırasında 
öğrencinin yabancı dil yeterliliğinin teyidini/beyanını istemektedir. Bunun için ya 
kendi hazırladıkları bir belgenin doldurulup onaylanması gerekmekte ya da bizden 
bir belge istenmektedir. Dolayısıyla, başvuru yapacağınız üniversitenin minimum 
yabancı dil düzeyi kriterini sağlıyor olmanız özellikle önemlidir.

pasaport 

(Harçsız Pasaport 
Başvurusu Resmi Yazısı)

Öğrenci Başvuru Formu (Student Application Form): 

Not Dökümü (Transcript of Records) Pasaport 
Kopyası

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi:



Her üniversitenin sunduğu barınma olanakları (öğrenci yurdu, öğrenci evleri, 
kiralık ev vs.) farklıdır ve bununla ilgili ayrıca bilgi verilir. Barınma başvurusu, 
öğrenci başvuru formu ile birlikte aynı yere gönderilebileceği gibi tamamen farklı 
bir birime de başvuru yapılması gerekebilir. Online olarak yapılan barınma 
başvuruları da mevcuttur.

 Bu belge, 
öğrenim hareketliliği sürecinizin ve elde ettiğiniz kredilerin akademik olarak 
tanınmasına temel oluşturan en önemli belgedir. LA belgesi siz, kendi 
üniversiteniz ve misafir olacağınız üniversite ile ilgili bazı temel bilgilerle beraber 
planlanan hareketlilik faaliyeti ve öğrenim programı ile ilgili detaylar içerir. 

 (hareketlilik öncesi), (hareketlilik sırası) ve 
(hareketlilik sonrası) olmak üzere üç kısımdan oluşur. "Before Mobility" 

kısmı hareketlilik öncesinde tamamlanır ve üç taraflı olarak imzalanır. Burada 
özellikle misafir olunan üniversitede almayı planladığınız dersler ve kredileri ile 
bu dersler ve kredilere karşılık, faaliyet sonrasında bunların yerine tanınması 
planlanan kendi müfredatınızdaki sorumlu olduğunuz dersler ve krediler yer alır.

Barınma Başvuru Formu (Accommodation Application Form):

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement (LA) for Study):

Before 
Mobility During Mobility After 
Mobility 



LA belgesinde yer alacak derslerin seçiminde ve bu anlaşmaların 
hazırlanmasında, sizin de tercih ve zorunluluklarınızı göz önünde 
bulundurarak, birinci derecede sorumlu ve yardımcı 
olacaktır. Bir değişim öğrencisi olarak misafir olacağınız üniversitede 
alabileceğiniz dersler  ile ilgili olarak yine 
başvuru süreci içinde bilgilendirileceksiniz.

Tabii ki seçtiğiniz derslerde gittikten sonra değişiklik yapılabilir; ancak 
bu değişikliklerin resmi olarak yeniden belgelenip onaylanarak bize 
gönderilmesi ve bunun öğrenim döneminiz başladıktan sonra en geç 1 ay 
içinde yapılması gerekir. İşte bu noktada LA belgesinin "During Mobility" kısmı 
doldurulacaktır.

Mutlaka uyulması gereken önemli bir kural: Öğrenim anlaşmalarında 
yükleneceğiniz toplam kredi, burada almanız gereken yerel ders yükü ve 
toplam kredi ne olursa olsun, sizden kaynaklanamayan zorunlu haller dışında, 

kredisinin altında kalmamalıdır.

Bazı başvurularda bu belgelere ek olarak 
 gibi belgeler de 

istenebilmektedir.

Başvurunuz için istenen tüm belgeler Koordinatörlüğümüzün de 
desteğiyle ve yönlendirmesi ile tarafınızca hazırlanacak, bize teslim edilecek 
ve kontrol edilip her türlü imza ve onay tamamlandıktan sonra bir dosya/paket 
halinde önce resmi bir e-posta ile sonra  kayıtlı posta ile aday 
gösterildiğiniz ortak üniversiteye gönderilecektir.

 bölüm koordinatörleriniz 

(courses for exchange students)

bir yarıyıl için 30 AKTS 

Özgeçmiş (CV), Sigorta 
Poliçesi Kopyası, Öğrenci Belgesi, Motivasyon Mektubu

gerekirse



Başvurunuzu takiben kabul süreciniz başlayacaktır. Sizi kabul eden 
üniversite, adınıza düzenlenmiş bir  
gönderecektir. Bu mektuplar her ülkenin vize şartları düşünülerek buna uygun 
şekilde bilgiler içerir halde hazırlanmakta (gerektiğinde hem İngilizce hem de o 
ülkenin dilinde) ve çoğu zaman Koordinatörlüğümüze, ancak bazen de 
doğrudan öğrencinin kendisine hem e-posta, hem de kayıtlı posta ile 
gönderilmektedir. Kabul mektubu yanında, vize için gerekli ise 

 ayrıca bulunulabilir.

Kabul edilmenizin ardından  başlayacaktır. Bu noktada, 
ilgili konsolosluklara ulaşarak Erasmus öğrencisi olarak başvurmanız uygun 
olan vize tipi için gerekli evrakları öğrenmeniz ve hazırlıklara başlamanız 
gerekecektir. Başvurunuz kabul edildiğinde karşı okuldan adınıza gönderilen 
kabul mektubu ve gerekiyorsa barınma teyit mektubu vize başvurunuzda 
kullanacağınız önemli belgeler olacaktır. 

İngilizce olarak hazırlanıp sizin Erasmus+ Programı Öğrenci 
Hareketliliği kapsamında katılımcı olarak seçilmiş olduğunuzu, öğrencilik 
durumunuzu, alacağınız destek bursuyla beraber belgeleyen ve İlgili Makama 
adres edilmiş da vize başvurunuzda 
kullanılmak üzere Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir. Elbette diğer 
başka belgelerin de istenmesi muhtemeldir.

Olası vize masrafları öğrencinin kendisi tarafından finanse edilecektir.

Bazı ülkeler için vize başvurularının değerlendirilip sonuçlandırılması
uzun zaman aldığı için bunu göz önünde bulundurarak başvurularınızı vaktinde
yapın. Çoğunlukla, başvuru günü için önceden online ya da telefonla randevu
almak da gerekmektedir.

Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

Barınma Teyit 
Mektubu (Accommodation Confirmation Letter)

vize işlemleri

Resmi Burs Yazısı (Offical Grant Letter) 



Konsolosluk işlemleri, başvuru sahibi kişilerle doğrudan yürütülür. 
Mecburiyet olmadıkça kurumumuzun konsolosluklarla sizin adınıza temasa 
geçmesi uygun görülen bir yaklaşım değildir. Vize işlemleri sırasında 
yaşayabileceğiniz sıkıntıların sizi yıldırmasına kesinlikle izin vermeyin. 
Koordinatörlüğümüz de elinden gelen desteği gösterecektir. Hatırlatalım ki şu 
ana kadar vize alamamış öğrencimiz, oldukça az sayıdadır. 

Her Erasmus  öğrencisinin, 
ayakta ve yatarak tedavi hizmetleriyle 
birlikte tıbbi nedenlerle acil nakil 
olanağı da sağlayan ve tüm eğitim 
süresini kapsayan 

 yaptırması 
zorunludur. Bu sigor ta sizinle 
kurumumuz arasında imzalanacak 
olan hareketlilik hibe sözleşmesinin bir eki olarak kabul edileceği gibi hem vize 
başvurunuzda talep edilecek, hem de birçok üniversite tarafından başvuru 
sırasında istenebilecektir. Uygun sigorta poliçeleri bankalar ya da özel sigorta 
acenteleri tarafından yapılmaktadır. Bu sigortanın sizin için de çok önemli 
olduğunu ve sıradan seyahat sigortası ile karıştırılmaması gerektiğini 
hatırlatmak isteriz.

Vize sürecinizi de göz önünde bulundurarak önceden 
için araştırmalara başlayabilir ve satın alabilirsiniz. Vizenizi aldığınızda ve gidiş 
tarihiniz belli olduğunda bu bilgileri kesinlikle ve gecikmeden 
Koordinatörlüğümüzle paylaşmanız beklenmektedir.

Yurtdışı Öğrenci 
Seyahat Sağlık Sigortası

seyahat biletiniz 



Yapmanız gereken bir diğer önemli iş, size daha sonra bildireceğimiz 

bir devlet bankasında vadesiz  açtırmak ve numaralarınızı 

bize bildirmek olacaktır. Bu konu ile ilgili size ayrıca bilgilendirme e-postası 

gönderilecektir. 

Yurtdışına çıkmadan önce Koordinatörlüğümüz ile sizin aranızda 

 imzalanacaktır. 

Kişisel bilgilerinizi ve hareketliliğinizle ilgili detayları içeren, tarafınıza verilecek 

hibenin ve banka hesap bilgilerinizin belir tildiği, hak ve sorumluluklarınızın yer 

aldığı bir nevi karşılıklı kontrat olan bu sözleşmeyi imzalamadan hibenizin 

yatırılamayacağını ve ülkeyi terk etmemeniz gerektiğini unutmayın.

Vizenizi aldıktan ve hibe sözleşmenizi imzaladıktan sonra, ülke 

kategorisine ve öngörülen öğrenim sürenize göre almaya hak kazandığınız ve 

sözleşmenizde belir tilen toplam destek bursunun  

yine hibe sözleşmesinde belir tilen banka hesabınıza Avro olarak aktarılacaktır.  

Hibe ödemenizin yapılabilmesi için normal şartlarda vizenizi almış ve seyahat 

tarihinizi belirlemiş olmanız beklenecektir. 

Avro hesabı IBAN 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

 

%80 oranındaki ilk taksiti

 



Koordinatörlüğümüz tüm belgelerinizi orijinal ya da kopya olarak sizin 
adınıza açılacak olan dosyalarınızda mutlaka tutacaktır. 

Bildiğiniz üzere siz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisisiniz ve 
buradaki öğrencilik durumunuzun devam etmesi zorunludur. Üniversitemiz 
akademik takvimine göre  tarihlerini takip ederek, eğer ödeme 
yükümlülüğünüz var ise öğrenim harcınızı yatırmak sizin sorumluluğunuzdur. 
Normal şartlarda kesinlikle üzerinize ders kaydı yapılmamalıdır. Ancak bu 
konuyu bölüm koordinatörünüz ve/veya danışman hocanızla görüşüp, bazı 
hallerde yaptırmanız gerekebilecek zorunlu ders kayıtlarının yapılmasını 
sağlayın. 

Müfredatınız içeriyorsa bitirme çalışması ve/veya yaz stajı da bu 
çerçevede değerlendirilmeli ve bu derslere kayıt yaptırılmalıdır.  

 kayıt yenileme

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

, Malta

Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Macaristan, Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Polanya, Romanya, Slovakya, 
Makedonya, Slovenya, Sırbistan

Güney Kıbrıs



Hali hazırda almakta olduğunuz  

Erasmus+ Programı burslu katılımcısı olmanız sebebiyle kesilmeyip devam 

eder; ancak yine de farklı şartlar taşıyan özel burslar olabilir, araştırmanız 

tavsiye edilir.   

Devlet yurtlarında barınan öğrencilerimiz, talep ettikleri takdirde, 

yurt haklarının saklı tutulması için kendilerine verilecek olan 

ile bağlı oldukları yurt müdürlüğüne başvuru yapabilirler. 

Erasmus+ Programı ile birlikte gelen önemli bir yenilik de 

uygulamasıdır. Bu kapsamda, 

hareketlilikten yararlanacak olan tüm öğrencilerin OLS sistemi aracılığıyla 

hareketlilik öncesi ve sonrasında olmak üzere iki kez dil yetkinliği için 

çevrimiçi yabancı dil sınavını (online language assessment) almaları söz 

konusudur. Zorunlu olan bu sınava girmeyen öğrencilerle hibe sözleşmesi 

imzalamamız ve dolayısıyla hareketlilikten yararlandırmamız mümkün 

olmayacaktır. Üniversitemize verilecek olan lisanslar aracılığıyla hem bu 

sınavları almanız, hem de, sınav sonucunda ortaya çıkan yabancı dil 

seviyenize göre, gerek duyulduğu durumlarda hareketlilik faaliyetiniz 

süresince, dil yeterliliğinizi geliştirmek amacıyla, çevrimiçi dil kursunu takip 

etmeniz mümkün olacaktır. Hibenizin son taksitinin ödenmesi de, hareketlilik 

dönemi sonunda ikinci kez zorunlu çevrim içi değerlendirmenin yapılmasına 

bağlıdır.

burs, kredi gibi yurtiçi destekler

Resmi Durum 

Beyan Yazısı

Çevrimiçi 

Dil Desteği / Online Language Support (OLS)

 

 



Herhangi bir sorun yaşadığınızda, öğrenmek istediğiniz özel bir konu 
ya da bir şikâyetiniz olduğunda öncelikle Koordinatörlüğümüze ve/veya bölüm 
koordinatörünüze ulaşın. Doğrudan  ile bağlantıya geçmenizin 
uygun bir yaklaşım olarak görülmeyeceğini unutmayın.  

Ulusal Ajans

Süren işlemleriniz sırasında Koordinatörlüğümüz birçok adımda ve 
ihtiyacınız olduğu hallerde size yardımcı olmaya hazırdır. Ancak, çok sayıda 
öğrenciyle her detay için tek tek ilgilenmemizin zor olacağını takdir ederek, 
işlerinizin hızlı yürümesi için sizler de bize yardımcı olmalı ve rehberliğimiz 
doğrultusunda üzerinize düşenleri ciddiyetle ve gecikmeden halletmelisiniz.  

Gittiğiniz ülkede eğitim öğretime başladıktan sonra bizlerle bağlantınızı 
koparmayın, her değişiklikten ve gelişmeden bizleri haberdar edin. Misafir 
olduğunuz okuldaki koordinatörleriniz ve ofis çalışanları ile ilişkilerinizi sağlıklı 
yürütün, haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilerek davranın, danışın, yardım alın 
ve nazik olun. Bu doğrultuda hareket etmeyip, gerekli diyaloğu devam 
ettirmediğiniz takdirde oluşabilecek olumsuz durumlar tamamen sizin 
sorumluluğunuzdadır. 



Erasmus döneminiz sona erdikten sonra takip edilmesi 
gereken süreç ve teslim edilmesi mutlak zorunlu olan belgeler 
aşağıda açıklanmıştır:  

misafir olduğunuz üniversitenin adınıza 
düzenleyeceği ve orada Erasmus 
öğrencisi olarak bulunduğunuzu başlangıç 
ve bitiş tarihleriyle belirten belgedir ve bu 
belge Koordinatörlüğümüze teslim 
ed i lmeden  dönüş  i ş lemle r in i z in  
tamamlanması ve kalan hibe ödemenizin 
yapılması mümkün olmamaktadır. 

, misafir 
olduğunuz üniversitede geçirmiş olduğunuz öğrenim dönemi içinde aldığınız 
dersleri, kredileri ve başarı durumunuzu gösteren imzalı ve onaylı en önemli 
dönüş belgenizdir. Bu belge elimize geçmeden dönüş işlemlerinizin 
tamamlanması ve özellikle hayati önem taşıyan akademik tanınma (ders 
saydırma) işleminizin yapılması kesinlikle mümkün değildir. Transkript belgenizi 
mümkünse gelirken elden getiriniz. Ancak tüm sınavların değerlendirilip 
transkriptlerin hazırlanması, çoğu zaman öğrenci ayrılıncaya kadar 
yetişmemektedir. Bu durumda transkriptlerinizin mutlaka önce e-posta, 
ardından posta yoluyla mümkün olan en kısa zamanda Koordinatörlüğümüze 
ulaştırılmasını özellikle rica ediniz. Bu noktadaki gecikmeler sizi de, bizi de zor 
duruma sokabilmektedir.   

Transkript Belgesi (Transcript of Records / After Mobility)

Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance / Confirmation of Stay), 



Bu belgeyi mümkünse gelirken elden getirmeniz, değilse önce e-posta, 
ardından posta ile gönderilmesini özellikle oradaki yetkililere belirtmeniz 
önemlidir. Misafir olduğunuz üniversite size kendi hazırladığı katılım belgesini 
verecektir. Ancak bizden temin edebileceğiniz standart Katılım Sertifikası 
formunu da kullanabilirsiniz. Bazı üniversiteler bu belgeyi transkript ile 
birleştirerek, öğrenim başlangıç ve bitiş tarihlerini transkript üzerinde 
belirtmektedir. Eğer uygulamaları bu yönde ise transkript de yeterli olacaktır.

Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarih damgalarının olduğu sayfaların bir 
kopyası da yukarıdaki iki belge ile birlikte teslim edilecektir. Pasaportunuza 
basılmış tarihler, katılım sertifikanızdaki tarihler konusunda bir şüpheye 
düşülmesi halinde göz önünde bulundurulacaktır.

, hareketlilik faaliyeti sonunda 
tüm katılımcıların tamamlamaları ve teslim etmeleri gereken ve çevrimiçi olarak 
doldurulan rapordur. Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ Programı kapsamında 
kullanıma sunmuş olduğu ve tüm bireysel katılımcıların ayrıntılı şekilde rapor 
edildiği Mobility Tool adlı hareketlilik aracı vasıtasıyla, tamamlanan 
hareketliliğinize ait bilgiler Koordinatörlüğümüz tarafından veri tabanına 
girilecektir. Bu işlemin ardından, e-posta adresinize gerekli link gönderilerek bu 
anket tarzı raporu doldurmanız ve yollamanız talep edilecektir. Tüm süreç 
Mobility Tool üzerinden görülebilecek ve takip edilecektir.

Katılımcı Raporu (Participant Report)



Akademik Tanınma (Academic Recognition) dediğimiz ders saydırma 
işlemi ise hareketlilik döneminiz tamamlandıktan sonra, transkriptleriniz 
ulaştığında en önemli işiniz ve işimiz olacaktır. Bu işlem Koordinatörlüğümüz 
idaresinde, bölüm koordinatörleri ve fakülte kurulları tarafından yapılmaktadır. 

Ders programlarınızı, orada aldığınız derslerin içeriklerini ve kişisel 
durumlarınızı en iyi sizin ve kendi hocalarınızın bildiği bir gerçektir. 
Transkriptiniz bölüm koordinatörünüze ulaştığında gidip karşılıklı görüşerek, 
gerekirse yardımcı olmak ve işlemleri takip etmek, her şeyden önce kendi 
öğrencilik durumunuz ve özellikle son sınıfta iseniz mezuniyetiniz için 
önemlidir. 



Katılım Belgesi ile onaylanmış tarihler 
sizin gerçek hareketlilik tarihleriniz 
olarak dikkate alınacak ve nihai olarak 
hak ettiğiniz hibe bu süreye göre 
hesaplanacaktır. Unutmayınız ki hiçbir 
öğrenci gerçek hareketlilik süresi 
dışında hibelendirilemez.

 gerçekleştirmiş olduğunuz 
Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti ile ilgili 
olarak, mezun olmadan ya da 
olduktan sonra, talep ettiğiniz takdirde 
Koordinatörlüğümüz tarafından size 
verilebilecek bir katılım belgesidir.

Erasmus+ Programı Öğrenc i  
Öğrenim Hareketliliği Faaliyet Katılım 
Belgesi,

Erasmus+ Programı
Öğrenci Öğrenim 

Hareketliliği 

Bölüm koordinatörünüz tarafından hazırlanarak Koordinatörlüğümüze 
ulaştırılan 

tarafımızca da onaylanarak, ilgili kurulda görüşülmek üzere 
resmi yazı ile fakültenize gönderilir ve karar alındıktan sonra fakültenizin öğrenci 
işleri tarafından transkriptleriniz güncellenir. Bu noktada önemli bir hatırlatma da 
şu ki; misafir olduğunuz üniversitede aldığınız ancak başarısız olduğunuz 
derslerin karşılığında burada yerine saydırılması planlanan derslerden de 
başarısız olarak değerlendirilirsiniz.    

öğrencinin katılımcı raporunu da teslim etmesinden sonra, Mobility 
Tool tarafından gerçek hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihlerine göre hesaplanan 
toplam hak edilen hibeniz göz önünde bulundurularak yapılacaktır. 

Erasmus+ Programı/Öğrenci Öğrenim Hareketliliği/Akademik 
Tanınma Belgesi 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği destek hibesinin ikinci taksit (bakiye) 
ödemesi, 



SON BİR TAVSİYE

Erasmus+ ailesine hoş geldiniz!

Sizler orada akademik ve kişisel gelişiminize faydası olacak bir 
deneyim kazanmak için çalışırken, aynı zamanda üniversitemizi ve ülkemizi de 
temsil ediyor olacaksınız. Bunu her zaman hatırlayın. Türkiye hakkında okuyun, 
tarihimizi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yapımızı ve gerçeklerimizi 
tarafsızca öğrenin, bilgi birikiminizi zenginleştirin ve size gelebilecek sorulara 
karşı hazırlıklı olun. Bunun yanında, misafir olduğunuz ülkenin gelenek ve 
göreneklerine, sosyal yaşayışlarına, ahlaki anlayışlarına saygılı olun; hiçbir 
şekilde dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken ayrımcılığına işaret edecek sözler sarf 
etmeyin, davranışlar sergilemeyin. Üniversitemizi elinizden geldiğince iyi ve 
tarafsız şekilde temsil etmeye, tanıtmaya çalışın. Hepiniz başarılı, sorumlu, 
kültürlü öğrenciler ve iyi birer vatandaşsınız. Kendinize inanın, çalışın ve bunu 
gösterin. Sorun çıkaran değil, işbirliği yapan bireyler olmaya özen gösterin. 
Doğru bilgi ve iletişimle çok daha iyi izlenimler bırakabileceğinizi aklınızdan 
çıkarmayın.          

Elbette çok çalışmanız gerekecek. Yaşam tarzı, eğitim öğretim sistemi 
ve en önemlisi dili farklı olan bir ortamda varolmaya ve başarıyla dönmeye 
çaba sarf ederken, aynı zamanda kültürel değişim ve zenginleşmeye olanak 
sağlamak için uygulanan bir program kapsamında yurtdışında olduğunuzu da 
hatırlayın ve fırsat buldukça gezin, görün, tanıyın.

Döndüğünüzde yüzünüzde göreceğimiz memnuniyet, parlayan 
gözleriniz ve özellikle misafir okulda bırakacağınız iyi izlenimler bizim için en 
güzel armağan olacaktır.

 



Online başvurunuzun ardından Koordinatörlüğümüze teslim ettiğiniz Giden Öğrenci Başvuru 
Formu üzerinde belirttiğiniz bilgilerinizin geçerli ve doğru 
olduğundan emin olun. Bizimle her türlü iletişimi kurabileceğiniz Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü e-posta adresi ile telefon numaralannı 

 kaydedin.

 e-posta / telefon / posta adresi 

intoffice@mu.edu.tr (0252 211 
3251-1961- 1960)

Pasaport işlemlerinizi gecikmeden başlatın. Eğer yaşınız gereği doğrudan harçsız pasaport 
edinme hakkınız yok ise, Koordinatörlüğümüzden alacağınız  

 ile başvurun. Ayrıca, yeşil pasaport alma hakkınız da olabilir, araştırın.
harçsız pasaport başvurusu

resmi yazısı



Başvuru yaptığınız üniversiteden adınıza düzenlenmiş olarak bir 
paketi gelecektir, Koordinatörlüğümüzden takip edin. Bu belge(ler) vize almanız 

için mutlaka gereklidir. 

Acceptance Letter (Kabul 
Mektubu) 

Gideceğiniz ülkenin vize başvuru şartlarını öğrenin ve sizin sorumluluğunuzda olan belgeleri 
hazırlamaya başlayın. 

Adınıza düzenlenmiş ve İlgili Makama adres edilerek İngilizce olarak yazılmış 
size Koordinatörlüğümüz tarafından verilecektir. Bu belge vize 

başvurunuzda kullanılacaktır. 

Resmi Burs 
Yazısı (Official Grant Letter) 

Bir Erasmus öğrencisi olarak yükümlü olduğunuz 
yurtdışında bulunacağınız tüm eğitim dönemini kapsayacak şekilde yaptırınız. Bu sigorta 
sizinle kurumumuz arasında imzalanacak olan hareketlilik hibe sözleşmesinin zorunlu bir eki 
olarak kabul edileceği gibi hem vize başvurunuzda talep edilecek, hem de birçok üniversite 
tarafından başvuru sırasında istenebilecektir.

Yurtdışı Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortasını 

Gideceğiniz üniversiteden kabul belgeleriniz geldiğinde hemen vize için ilgili konsolosluğa / 
elçiliğe başvurun ve randevunuzu alın. Vize başvurusunda oluşabilecek masraflar için 
öğrencilere ayrıca bir maddi destek sağlanmamaktadır.

Size bildirilecek olan devlet bankasında vadesiz  açtırın ve IBAN numaralarınızı 
Koordinatörlüğümüze bildirin.  

Avro Hesabı

Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanacak olan tüm öğrenciler hareketlilik öncesi 
ve sonrasında olmak üzere iki kez 

yapmak zorundadır. Bunun için üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen 
lisanslar kullanılacaktır. Koordinatörlük tarafından bilgilerinizin Online Language Support - 
OLS sistemine girilmesini takiben, e-postalarınıza gelecek bir linkten ulaşacağınız çevrimiçi 
dil testini yapmanız zorunludur. Bu testi yapmadan hibe sözleşmenizi imzalamanız ve 
öğrenim hareketliliğinden faydalanmanız mümkün değildir.

Online Language Assessment (Çevrimiçi Yabancı Dil 
Sınavı) 



Faaliyetiniz başlamadan ve hibe ödemeniz yapılmadan önce, tarafımızca adınıza 
düzenlenmiş imzalayın ve diğer 
imza tarafı olarak Koordinatörlüğe teslim edin. 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmesini 

Erasmus+ öğrencisi olarak kendi üniversitenizde öğrenciliğinizi devam ettirme 
zorunluluğunuz vardır. Üniversitemiz akademik takvimine göre kayıt yenileme tarihi 
geldiğinde eğer yükümlülüğünüz varsa öğrenim harcınızı yatırın ve bu şekilde kaydınızın 
yenilenmesini temin edin. Kayıt yenileme yapılırken, istisnai bir durum söz konusu değilse, 
kesinlikle ders kaydı yapılmayacaktır. 

Vizenizi aldıktan sonra ve seyahat tarihleriniz belli olunca Koordinatörlüğümüze bilgi verin. 

Hibe sözleşmesini imzalamış ve vizesini almış öğrenciye toplam hak ettiği destek hibesinin ilk 
taksit ödemesi yapıldığında bilgilendirme gönderilecektir. Paranızın tamamını doğrudan 
banka şubesinden çekerek arzu ettiğiniz şekilde teminat altına alın. 

Erasmus döneminizi geçireceğiniz üniversiteye ulaştıktan sonra, kayıt tarihinizden itibaren en 
geç 1 ay içinde, öğrenim anlaşmanızda belirtilmiş olan ders listesinde herhangi bir değişiklik 
olursa gerekli belgenin  
doldurulup siz ve oradaki yetkililer tarafından imzalanıp onaylanarak bize ulaştırılmasını temin 
edin. 

 (LA During Mobility - Changes to Original Learning Agreement)

Erasmus döneminiz sona erdiğinde Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gereken belgeleri 
ya da yapılması gereken işlemleri kaydedin: 

Bu belgeler tamamlanmadıkça destek hibenizin ikinci taksit (bakiye) ödemesinin yapılması 
ve akademik tanınma (ders saydırma) dâhil dönüş işlemlerinizin tamamlanması mümkün 
değildir. 

ü Transkript Belgesi (Transcript)
ü Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance/Confirmation of Stay)  
ü Erasmus+ Faaliyeti Katılımcı Raporu (Participant Report)  
ü Pasaport (giriş-çıkış damgalı sayfalar) 
ü OLS üzerinden yapılacak çevrimiçi yabancı dil testi



Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Dr. Şeyda Selen ÇİMEN



İstatistik Bölümü                                    Doç. Dr. Eralp DOĞU

Doktor Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM

Arş. Gör. Dr. Ali Emre AYDIN

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Daniel GIANNETTO

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK



Sağlık Yönetimi Bölümü Doktor Öğr. Üyesi Tezcan ŞAHİN

Doktor Öğr. Üyesi Oktay KURU

Arş. Gör. Dr. Ender ŞENEL

Arş. Gör. Dr. Saadet Sevil ULUDAĞ



Doktor Öğr. Üyesi Veysel Fuat HATİPOĞLU

Doç. Dr. Işıl Arıkan SALTIK

Doç. Dr. Işıl Arıkan SALTIKYenilikçi Girişimcilik A.B.D.
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