Sevgili öğrenciler,
Avrupa’da eğitim almak, Avrupa kültürünü tanımak, yabancı öğrencilerle sınır ötesi
dostluklar kurmak ve yurt dışı deneyimi kazanmak için, bu fırsatı kaçırmayın. Erasmus
öğrenim ve staj hareketliliğine siz de katılın…
Erasmus+ Programı Programı Nedir?
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe
programıdır.
Ana Eylemi (KA) 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci
yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden öğrencilerin yurtdışı eğitim
fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları becerileri kazandırmaya ve pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak
aşağıdaki faaliyet desteklenmektedir:
Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda
öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj
yapmaları.
Bu anlamda Erasmus programı:
 Bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
 Tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
 Bir “diploma” programı değildir.
 Bir araştırma programı değildir.
Öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler
katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler
faaliyetten yararlanamaz.
Türkiye’den bir Erasmus öğrencisi, AB üyesi 28 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya,
Yunanistan) ve program ülkelerinden İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Makedonya’ya
gidebilmektedir. Ayrıca 2017 yılı itibari ile projemiz olması halinde “Ortak Ülkeler”e (tam
liste için http://erasmus.omu.edu.tr/ bakınız) de gidebilir.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
Öğrenim hareketliliği yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları
çerçevesinde gerçekleştirilir.
Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl
içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine
göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerini ifade eder.
Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş
öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
Öğrenciler bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi
– European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) iki dönemlik akademik yılda
bir dönem için 30 AKTS , üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine
denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir. Takip edilen programda başarılı olunan
kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler OMÜ’ de tekrar edilir.
Öğrenci Hareketliliği-Staj
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj
yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya
organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin
araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi akademik etkinlikler yapmak üzere kullanılamaz.
Staj faaliyeti, öğrencinin eğitim görmekte olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş
deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması
beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim
programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay
arasında bir süredir. Öğrenciler öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim
programlarının son sınıfında başvuru yapmak şartıyla ((halihazırda ön lisans, lisans veya
lisansüstü öğrencisiyken) mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti
gerçekleştirebilirler. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun
değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler
Faaliyet süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:
 Eğitime(Öğrenim) yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay
 Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay
Belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyeti geçersiz sayılacak olup, öğrenci
yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır.
Toplam Faaliyet Süresi Sınırı
Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa
Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+
döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese
dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam
süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.
Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine
geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni
öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.
Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Burada dikkat
edilmesi gereken hareketlilik türüne göre minimum sürelere uyulmasıdır.
Öğrenci Başvurusu
Her yıl Ocak-Şubat aylarında 3-4 haftalık bir başvuru süresi belirlenir. Belirlenmiş olan bu
süre içerisinde Üniversitemiz Erasmus web sayfasında http://erasmus.omu.edu.tr/ yayımlanan
duyurunun formları online olarak doldurulur, “Erasmus Koordinatörleri” listesinde yer alan
Erasmus Bölüm Koordinatörüne imzalattırılır. Sonra Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim
edilir. Geçerliliği olan bir dil belgesi olmayan (bknz: http://erasmus.omu.edu.tr/genelbilgiler/erasmus-dil-sinavi/) öğrencilerin Şubat ayı içerisinde yapılacak olan dil sınavına
girmesi zorunludur. Sonuçların açıklanmasının ardından hareketliliğe katılmaya hak kazanan
öğrencilerin http://erasmus.omu.edu.tr/ de yer alan seçim takvimine uyarak takvimde ilan
edilen tarihlerde oryantasyon programına katılmaları zorunludur.
Öğrenci Seçimi
Başvuru değerlendirilmesi Öğrenim/Staj Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:
 OMÜ tam zamanlı örgün eğitim öğrencisi olmak (önlisans, lisans veya
lisansüstü)
 Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)
 Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

 Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS/ECTS kredi yüklü olması (Bir
dönem için 30 AKTS)
 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni
faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmeyecek olmalı
Hazırlık sınıfı öğrencileri ve daha önce Erasmus programından aynı akademik seviyede
(lisans, yükseklisans veya doktora) bir yıl (12 ay) programdan yararlanan öğrenciler
başvuruda bulunamaz.
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bir yabancı dil sınavı
yapar. Geçerli bir dil sınav sonuç belgesi olmayan öğrenciler bu sınava girmek zorundadır.
Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme
ölçütleri uygulanır:
Transkript Not Ortalaması: % 50
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınav Sonucu veya Dil Belgesi: % 50
Daha Önce Aynı Akademik Seviyede Yararlanma (hibeli veya hibesiz) : - 10
Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına : +10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Transkript 4’ lük sistemde yer alan ortalamaların asgari not ortalaması şartını sağlayıp
sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen
karşılıklar kullanılarak tespit edilir.
Erasmus için Yabancı Dil . . .
Yabancı dil barajları hareketliliğin türüne göre değişmektedir:
Erasmus Öğrenim Hareketliliği için :
Her Erasmus anlaşmamız bulunan üniversitenin bir dil barajı vardır. O baraj, Avrupa Ortak
Dil Çerçevesi Seviyelerinden ya B1 veya B2 olarak değişmektedir. Bu dil seviyelerin
eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.
KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS/e-YDS) ve YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü olarak
denktir/eşdeğerdir.
Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği
Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS- e-YDS ve YÖKDİL’e
eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve
sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların
eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik
tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgelerinin geçerli kabul
edilmesine karar verilmiştir.
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS,
ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar
dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli
kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre
değerlendirilemez.
KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL’in Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri ile KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL
arasında aşağıdaki tabloda verilen eşdeğerlik geçerlidir.
Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi
Seviyeleri
B1
B2
C1
C2

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL
60
75
95
100

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği
İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)
eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL puanları aşağıda verilmiştir.
KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL
60
65
70
75
80
85
90
95
100

CPE

CAE
C
B

C
B
A

A

TOEFL iBT
72
78
84
90-95
96-101
102-107
108-113
114-119
120-

PTE Akademik
55
67
71
75-77
78-80
81-83
84-86
87-89
90-

Referans:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf
Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri: 5 yıl

Erasmus Staj Hareketliliği için: 65 / 100
Geçerli bir yabancı dil belgesi olmayanlar YDYO’ nun yapacağı yabancı dil sınavına girmek
zorundadır.
Üniversitemiz YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınav Formatı:
1-Çoktan seçmeli bölüm:
Bu bölümde öğrencilere YDS sınavı soru formatında
·
Sözcük Bilgisi,
·
Dilbilgisi Yapıları,
·
Cümle Tamamlama,
·
Türkçe-İngilizce Çeviri,
·
İngilizce-Türkçe Çeviri,
·
Verilen Duruma Uygun Düşen İfade,
·
Diyalog Tamamlama,
·
Eş-Yakın Anlamlı Cümle,
·
Paragraf sorularından oluşur.
Bu bölüm sınavda % 50 oranında değerlendirilir.
2-Yazma becerisi:Bu bölümde öğrencilerin değişik konularda paragraf yazım kuralları
dahilinde anlamlı ve fikir bütünlüğü olan metinler oluşturmaları beklenmektedir. Öğrencilerin
paragrafları değerlendirilirken, metnin verilen konuyla ilişkisi, paragrafın yapısı, dilbilgisi,
kelime kullanımı, noktalama ve yazım kuralları dikkate alınır ve ayrı ayrı puanlanır. Bu
bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir.
3-Konuşma becerisi: Bu bölümde öğrencilerden genel olarak kendilerini anlaşılır bir şekilde
ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere verilecek bir grup soru içerisinden 2 tanesini seçmeleri
istenir ve biriyle ilgili konuşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden gidecekleri ülkede günlük
hayatta kullanma ihtiyacı duyacakları temel ifadeleri bilmeleri beklenir. (Yol sormak, banka
hesabı açmak, ders kaydı yapmak, havaalanından okula gidebilmek, hastaneye gidebilmek,
ülkesini tanıtabilmek, bölümü hakkında genel bilgi verebilmek vb.)
Bu bölüm değerlendirilirken, öğrencilerin konuşmalarının akıcılığı, telaffuzları, doğru kelime
kullanımları, kurallı cümle kurmaları ve iletişimsel yeterlikleri göz önüne alınır. Ayrıca
Öğrencinin akademik alanı ile ilgili temel terminoloji bilgisi de göz önüne alınmaktadır.Bu
bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir.
Seçim Sonuçlarının İlanı
Seçim sonuçları, başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan alanlarda aldıkları
puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında, üniversitemiz web sayfasında
http://www.omu.edu.tr/tr ve birimimizin web sayfasında http://erasmus.omu.edu.tr/
yayınlanır.
Hak kazanan öğrencilerin seçim sonrası süreç ve seçilen öğrencilerin bilgilendirilmesi amacı
ile düzenlenen ve tarihleri web sayfamızda ilan edilen Erasmus Takviminde belirtilen
‘Oryantasyon Programı’na katılımları zorunlu olup belirtilen günlerde kayıtlı bulundukları
Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından izinli sayılacaklardır.

Hibe Desteği
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından
kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler,
öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı
niteliğindedir.
Ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış olup, ülke grupları için belirlenmiş
olan aylık öğrenim ve staj hibeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri

1. Grup Program
Ülkeleri

2. Grup Program
Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir
Olunan Ülkeler
Avusturya,Danimarka,
Finlandiya,Fransa,
İrlanda,İtalya,
Lihtenştayn,
Norveç,İsveç,
İsviçre,
Birleşik Krallık
(İngiltere, İskoçya)
Belçika,Hırvatistan,
Çek Cumhuriyeti,
Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan,
İzlanda,Lüksemburg,
Hollanda,Portekiz,
Slovenya,
İspanya,Türkiye
Bulgaristan,
Estonya,
Macaristan,
Letonya,
Litvanya,Malta,
Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya

Aylık Öğrenci Öğrenim
Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj
Hibesi (€)

500

600

400

500

300

400

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş
seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak kabul
mektuplarında yer alan süreler esas alınarak hesaplanır. Toplam hibenin %70’i değişime
gitmeden önce http://erasmus.omu.edu.tr/ de yer alan belgeler tamamlandıktan ve öğrencinin
karşı kuruma gittiğini gösterenConfirmation of Arrival (Varış Belgesi) onaylı olarak ofisimize
iletildikten sonraki 15 gün içerisinde yapılır, Geri kalan %30’u ise Erasmus öğrencisi
eğitimini tamamlayıp döndükten ve gerekli belgeleri tamamlayıp Erasmus ofisine teslim
ettikten sonra yapılır.

Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre
zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri öğrenim/staj faaliyeti
sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.
Ödemede Kesinti Yapılması
Mevcut bilgi ve belgelerden, öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani
normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim
gününden (haftasonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden)
ayrıldığı tespit edilmişse, bu durumda ayrı kaldığı günler için hibe ödemesi yapılmaz. Daha
önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.
Ayrıca başarısız olunan kredi sayısına göre hibe kesintisi aşağıdaki oranlarda yapılacaktır :
20-30 ECTS : Kesinti yok
11-19 ECTS : Yüzde 10 Kesinti
0-10 ECTS : Yüzde 20 Kesinti

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan
öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır.
Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası
veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası TOR) hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye
hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe öğrenciden tahsil edilir.
Çevirimiçi Dil Desteği (OLS)
Erasmus+ programı sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan online dil sınavı ve
online dil eğitimine katılmanız mümkün. Hareketlilik öncesi ve sonrası katılımın zorunlu
olduğu online dil sınavından B1 ve B1 seviye altında sonuç alan öğrenciye otomatik olarak
tanımlanan OLS Dil Kursları 12 dilde verilmektedir. (İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Flamanca, Yunanca, Lehçe, Çekçe, Danca, İsveççe, Portekizce). Online
dil sınavından B2 ve üzeri sonuç alan öğrencilerimiz isterlerse online dil kurslarına
birmimizce dahil edilebilmektedirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6
ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay süre arasındadır. 6 ay
üzerinde (12 ay’a kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.
Dil kursunu takip etme zorunluluğunuz olmamakla birlikte, verimli bir Erasmus dönemi
geçirilmesi açısından dil kursunun takip edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.
Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilemeyip, hareketliliğe katılmaya engel
teşkil etmemektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri
süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır
ve her iki sınav da zorunludur. OLS sınavını tamamlamayan öğrenciye hibe ödemesi
yapılmaz. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve birimimizce görülebilir. Öğrenciler, e-posta
adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

Detaylı bilgi için lütfen http://erasmusplusols.eu/ adresini ve web sayfamız
http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/documents/2016-OLSBilgiPaketipdf.pdf adresini ziyaret ediniz.
Bilgilendirme videosu için http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/ adresini ziyaret ediniz.

Akademik Ücretler
Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında OMÜ’ ye kayıtlarını
yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler,
ders kaydı yaptırmalarına gerek yoktur. Öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Ayrıca
Erasmus programından yararlanan öğrencilerin başka kurumlardan aldığı hiçbir burs/kredi
kesilmez.
Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir
akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti,
laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım
kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli
materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer
öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

ERASMUS Akademik Takvimi:
Her yıl…..
Eylül-Aralık:
 Fakülte / Yüksekokul /Enstitü / Bölüm Erasmus Koordinatörleri tarafından
öğrencilerin Program hakkında bilgilendirilmesi.
Ocak – Şubat:
 Erasmus başvuru ilanlarının, Erasmus Bölüm Koordinatörlerince hazırlanarak
üniversitemiz web sayfasında, bölüm duyuru panolarında ve öğrenci kantinlerinde
duyurulması.
 Öğrencilerin http://erasmus.omu.edu.tr/ üzerinden online olarak doldurdukları
Erasmus başvuru formlarını Erasmus Ofisine teslim etmesi.
Şubat:
 Başvuru formlarının Erasmus Ofisine teslimi.
 Başvurularda öğrencilere hangi dilden Yabancı Dil Sınavı'na gireceğinin bildirilmesi.
Sınava girecek öğrenci listelerinin Yabancıl Diller Yüksekokulu’na (YDYO)
ulaştırılması.
 Dil sınav tarihi ve saatinin YDYO tarafından belirlenmesi ve öğrencilere e-mail,
üniversitemiz web sayfası, bölüm duyuru panoları ve kantinlerde duyurulması.
 Aday öğrencilerin YDYO’nda yapılacak dil sınavına girmesi.

 YDYO tarafından sonuçların değerlendirilmesi ve asıl ve yedek listelerin Erasmus
Ofisi tarafından üniversitemiz web sayfası, bölüm duyuru panoları ve kantinlerde ilan
edilmesi.
Şubat-Mart:
 Nihai sonuçların ilan edilmesi.
 İlan edilen asıl ve yedek listelerde isimleri yer alan öğrenciler arasında haklarından
feragat edenlerin belirtilen tarihe kadar Erasmus Ofisine dilekçe vermeleri
 Kesinleşen sonuçların, Erasmus Ofisi tarafından Rektörlük üst yazısı ile tüm ilgili
birimlere iletilmesi.
 Birimlere gönderilen liste doğrultusunda öğrencilerin isimleri, gidecekleri
üniversitelerin isimleri ve gidiş sürelerinin Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı ile birlikte Dekanlık / Müdürlük üst yazısı ile Uluslararası İlişkiler
Birimi’ne iletilmesi.
 Üniversitemiz web sayfası, bölüm duyuru panoları ve kantinlerde ilan edilmesi.
Mart:
 Oryantasyon Programı
1 Nisan:
 Erasmus programı ile yurt dışına gidecek olan öğrencilerin gerekli başvuru
işlemlerinin yapılması ve formlarının Erasmus ofisine teslim edilmesi.
Halen sormak istediğim sorular var, ne yapabilirim?
Üniversitemizin Erasmus web sayfasında http://erasmus.omu.edu.tr/yer alan bilgileri
dikkatle okuyabilirsiniz.
Ya da aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bize
ulaşabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorulara Göz Attınız Mı ?
Alttan dersim var Erasmus yapabilir miyim?
Cevap: Evet, not ortalamanız yeterli ise başvurabilirsiniz.
Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrenim öğrencisi olarak gidebilir
miyim?
Cevap: Hayır, Bölümünüz /Yüksek Okulunuz /Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla
ilgili bölüm ile karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir.
Erasmus öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin
anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim?
Cevap: Hayır. Üniversitemizdeki uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak bölümünüzün
anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus staj öğrencisi olarak gidebilir
miyim?
Cevap: Evet, Staj hareketliliğinde kurumlararası anlaşma dışında başka bir kurum ya da
şirkette staj yapmanız mümkündür.
Öğrenci olarak ben bölümümün /Yüksekokulun /Enstitünün karşılıklı anlaşma yapması için
yazışmaya başlayabilir miyim?
Cevap: Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm /okul /enstitü koordinatörü yapar.
Bu nedenle üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi
bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilecektir.
İkili anlaşmalar nasıl yapılır? İkili anlaşma yapılması için ben ne yapabilirim?
Cevap:İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince
belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle
imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Ulusal Ajansdan hibe
talep ederler. Ulusal Ajans, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl
performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda
karşılar. Ulusal Ajansın karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin
Ulusal Ajansdan hibe almaksızın anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim
elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe vererek göndermeleri
mümkündür.
Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite
yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları
vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının
yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak
yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir
öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim
zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.
Öğrenim Anlaşması nedir?
Cevap: Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte
gösteren belgedir. Oradaki ders programınızı gösterir.
Akademik tanınma belgesi nedir, ne için kullanılır?
Cevap: Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi
üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Aldığınız derslerin döndükten sonra
kabul edilmesini garanti eden bir belgedir.Bu belgeyi Erasmus bölüm koordinatörünüzle
birlikte doldurunuz.
Erasmus Öğrencisi olarak giderken tamamlamam gereken belgeler nelerdir?
Cevap: Erasmus web http://erasmus.omu.edu.tr/ sayfasına bakınız.
Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir?
Cevap: Eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür.
Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım, vize için ne kadar zaman önce
başvurmam gerekiyor?
Cevap: Pasaport ve vize işlemleri sizin kendi sorumluluğunuzdadır. Erasmus öğrencisi
seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız,
bazı ülkelerde vizenin verilmesi 5 aya kadar çıkabilmektedir.

Vize işlemlerinde dikkat etmem gerekenler nelerdir?
Cevap: Vize işlemlerindeki prosedürler, aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için
sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği
tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir.
Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından
öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe
miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması
konusunda kolaylık sağlayabilecektir.
Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır ?
Cevap: Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus
öğrencilerinin kalacak yer bulmalarına ve sorunlarına yardım edilmektedir.
Erasmus programına dahil olurken hangi seyahat sağlık sigortasını yaptırmalıyım?
Cevap: Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortasını tercih ediniz. Gittiğiniz ülkenin
sigortasını da yaptırabilirsiniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp
yapılmalıdır. Öğrenim öğrencilerinin Seyahat-Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur.Staj
öğrencilerimizin faaliyetlerine başlamadan önce yaptırmaları zorunlu olan sigortanın Sağlık
Sigortası, Mesuliyet (Sorumluluk) Sigortası, Kaza Sigortası Teminatlarını kapsaması
gerekmektedir. Ayrıca dikkat etmeniz gereken sigortanızın hareketlilik sürelerinizin tamamını
kapsamasıdır.Vize işlemleri sırasında talep edilen sigorta teminatlarını da lütfen göz önüne
alınız.
Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?
Cevap: Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı
hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi
almanıza yardımcı olur.
Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da
gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim? Nasıl yaparım?
Cevap: Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde gittikten sonraki 30 gün
içerisinde değişiklik yapabilirsiniz. LA belgenizin ders değişikliği ile ilgili tablosunu
kullanarak imzanızı atıp karşı kurumdan gerekli imzaları alarak mail ile bize ulaştırıyorsunuz.
OMÜ de gerekli imzaları tamamlatarak size ve kurumunuza onaylı ders değişikliği belgenizi
tekrar iletiyoruz.
Gittiğim üniversiteden 5 ders alıp 3’ünden başarılı 2’sinden başarısız olduğumda ne olur?
Cevap: Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) nedir?
Cevap: Avrupa Kredi Transfer Sistemi akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir
kredi sistemidir.
Katılabileceğim Dil Hazırlık Kursu var mi?
Cevap: Erasmus öğrencisinin yararlanması için akademik eğitim öncesi misafir olunan
ülkedeki üniversite tarafından düzenlenen takviye yabancı dil kursu genellikle bulunmaktadır.
Erasmus OLS Dil Sınavında başarısız olmam hareketliliğe katılmama engel teşkil eder mi?
Cevap: Sınava dahil olmamanız durumunda tarafınıza hibenizin ilk taksidi ödenmez. Sınavda
B1 ve altında seviyede sonuç almanız durumunda otomatik olarak online dil kursu hesabınıza
tanımlanır.

Erasmus OLS Dil Kursu’na devam etme zorunluluğum var mı?
Cevap: Dil kursunu takip etmek zorunluluğunuz olmamakla birlikte, verimli bir Erasmus
dönemi geçirilmesi açısından önemle tavsiye edilmektedir.
Erasmus Programı Neler Kazandırır?
Cevap:
Üniversitelere Kazandırdıkları
· Uluslararası tecrübe ve itibar
· Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
· Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
· Tanıtım / uluslararasılaşma
· Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
· Projelere ve değişime ek kaynak temini
· Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
· Üniversiteler arası rekabet
Öğrencilere Kazandırdıkları
· Yurt dışı 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
Topluma Kazandırdıkları
· AB ile entegrasyon
· Eğitimde kalitenin artırılması
· Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
· Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
· Türkçenin yaygınlaştırılması
· Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
· Türkiye’nin tanıtımı
Öğrenci değişiminde yabancı dil ne kadar önemlidir?
Cevap: Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı
dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart değildir. İngilizce Avrupa ülkeleri
içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Gidilen kurumda başka bir dilde eğitim
yapılsa dahi Erasmus öğrencilerine İngilizce dersler açılmakta, öğrencilere İngilizce materyal
sunulabilmekte ve sınavlar İngilizce yapılabilmektedir. Bununla birlikte, gidilen okuldaki
eğitim dili ve gidilen ülkenin dilini bilmek avantaj teşkil etmektedir. Bu anlamda öğrencinin
İngilizce veya gittiği ülkenin dilini kendini ifade edebilecek ve ifade edileni anlayabilecek
kadar bilmesi gerekmektedir.
Başka bir bölümün/yüksek öğretim kurumunun ikili anlaşması kapsamında Erasmus
öğrencisi/öğretim elemanı olabilir miyim?
Cevap:Hayır, her öğrenci ve öğretim elemanı ancak kendi bölümüne ait bir ikili anlaşma
kapsamında değişim için yurtdışına gidebilir.Değişim anlaşmaları fakülte veya bölümler
arasında yapılır ve bu bölümler arasında öğrenci gönderme-kabul etme anlamına gelir. Başka

bir bölümün ikili anlaşması öğrencinin gittiği ülkede Türkiye’de okuduğu bölümden başka bir
bölüme öğrenci olarak gitmesini gerektirir ki, bu öğrenci değişiminin mantığına ters bir
durumdur.
Türkiye Ulusal Ajansı veya üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?
Cevap: Gidecek öğrenci veya öğretim elemanına kalacak yer ayarlanması Ulusal Ajansın
veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Yapılan ikili anlaşmaya yer bulunması ile
ilgili hüküm de koyulabilecek olmakla birlikte sık rastlanan bir durum değildir.
Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği,
üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB,
misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk
yüklemektedir.
Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?
Cevap: Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından
yalnızca kayıtlı olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.
Öğretim elemanı değişiminden nasıl faydalanabilirim?
Cevap: Kurumunuzda ikili anlaşma yapmaya yetkili kişi tarafından isminize ait bir ikili
anlaşma yapılması halinde yurtdışındaki bir üniversitede misafir öğretim elemanı olarak ders
verebilirsiniz. İsme ait olmayan anlaşmalarda gidecek öğretim elemanına yüksek öğretim
kurumu karar verecektir.
Öğretim elemenı değişiminde ders vermek zorunlu mudur?
Cevap: Evet, öğretim elemanı değişiminde giden öğretim elemanının ders vermesi esastır.
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla
5 iş günü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak
değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
Araştırma görevlileri öğretim elemanı değişimi yapabilirler mi?
Cevap: Öğretim elemanı değişiminin temel koşullarını sağlamaları kaydıyla
araştırma görevlileri de öğretim elemanı değişimi kapsamında yurt dışına
gidebilirler.(Üniversitemizde ders vermekte olan araştırma görevlileri bu kapsamdadır.)
Araştırma görevlilerinin kurumlarından aldıkları ücrete ilişkin durum, Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı veya İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından öğrenilebilir.
Fakülte Erasmus Koordinatörleri listesine nasıl ulaşabilirim?
Cevap: http://erasmus.omu.edu.tr/internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Maaşlı TUS öğrencisiyim, araştırma görevlisiyim ve ya öğretim görevlisi kadrosunda
lisansüstü öğrenciyim; Erasmus programından yararlanabilir miyim ? Yararlanırsam maaşım
kesilir mi , özlük haklarım devam eder mi?
Cevap: EVET, Erasmus programından yararlanabilirsiniz. Ancak, kadronuzun bulunduğu
akademik biriminin Dekanlığı veya Müdürlüğünden izin almanız gerekmektedir. Eğer
öngörülen Erasmus sürenizin idarecileriniz açısından sakıncası yok ise (mesela sayı
anlamında personel sıkıntısı) ve değişiminiz akademik anlamda akademik sorumlularınız
tarafından uygun görülüyorsa yararlanabilirsiniz. İdari yetki tamamen bağlı bulunduğunuz

idari birimdedir. Uygun görüldüğü takdirde, özlük haklarınız (SGK dahil) devam etmektedir,
yani maaş almaya devam edeceksiniz.
Master ve PhD tez öğrencilerinin ECTS yükleri var mıdır?
Cevap: ECTS User’s Guide’a göre tüm öğrencilerin bir akademik yılda tam zamanlı işyükü
olan 60 krediyi alması beklenmektedir. Tez öğrencilerinin de bu kapsamda bir dönem için 30
AKTS, bir yıl için 60 AKTS alması gerekmektedir.
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