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.
Erasmus programı:
 Bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
 Tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
 Bir “diploma” programı değildir.
 Bir araştırma programı değildir.
Detaylı bilgi için http://erasmus.omu.edu.tr/tr
Öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler
katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler
faaliyetten yararlanamaz.
Gidebileceğiniz ülkeler, AB üyesi 28 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 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
“Ortak Ülkeler” kapsamında Rusya ve Ukrayna’ ya gidilebilir.
Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
Öğrenim hareketliliği kapsamında kurumlar arası anlaşmalar dahilinde ön lisans-lisanslisansüstü eğitim seviyeleri içerisinde 3 – 12 ay arasında faaliyetten yararlanmak mümkündür.
Ancak ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş
öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
Bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European
Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), bir dönem için ise 30 AKTS lik program
dahilinde gönderilir ve başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız
olunan krediler OMÜ’ de tekrar edilir.

Öğrenci Hareketliliği-Staj
Öğrenci staj hareketliliği kapsamında bir işletme ve ya organizasyonda 2 – 12 ay arasında
mesleki iş deneyimi elde eder. Akademik çalışma, araştırma, ödev kapsamında faaliyetten
yararlanılamaz. Faaliyetten zorunlu ya da gönüllü olarak faydalanabilirsiniz.
Faaliyetten yararlanabilmek için halihazırda kayıtlı öğrenci iken başvurulması yeterlidir.
Mezuniyet sonrasında 12 ay içerisinde faaliyetten yararlanılabilinir fakat mezuniyet
durumunda başvuru yapılamaz.
Aşağıdaki uygun olmayan kuruluşlar dışında mesleki alanınıza uygun tüm kurum, kuruluş,
organizasyon ve şirketlerde staj yapabilirsiniz.
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar
Toplam Faaliyet Süresi Sınırı
Hibeli ya da hibesiz olarak öğrenim ya da staj fark etmeksizin bir öğrenci aynı eğitim
kademesinde maksimum 12 ay hareketlilikten faydalanabilir. Yeni bir öğrenim kademesine
geçildiğinde (lisans bitip yüksek lisansa başlamak gibi) sıfırdan 12 ay hareketlilik hakkı
bulunur ve öğrenim ya da staj fark etmeksizin kullanabilir.
Öğrenci Başvurusu
29 Ocak 2018 – 23 Şubat 2018 saat 17.00’ e kadar Üniversitemiz Erasmus web sayfasında
http://erasmus.omu.edu.tr/ yayımlanan duyurunun formları online olarak doldurulur, öğrenci
tarafından imzalanır ve “Erasmus Koordinatörleri” listesinde yer alan Erasmus Bölüm
Koordinatörüne imzalattırılır ve varsa ekleri ile birlikte (bknz online başvuru son sayfa ekler
alanı) Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ ne teslim edilir.
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

Değerlendirme Ölçütleri
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 : +15 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Aynı öğrenim kademesinde daha önceden hak kazanmış ve vazgeçiş için belirtilen süre içinde
Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bilgi verilmemiş her hareketlilik için -10 puan uygulanır.
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.
Hazırlık sınıfı öğrencileri ve daha önce Erasmus programından aynı akademik seviyede
(lisans, yükseklisans veya doktora) bir yıl (12 ay) programdan yararlanan öğrenciler
başvuruda bulunamaz.
Erasmus Yabancı Dil Barajı
Yabancı dil barajları hareketliliğin türüne göre değişmektedir:
Erasmus Öğrenim Hareketliliği için :
Erasmus Anlaşmamız bulunan kurumların dil barajları B1 ve ya B2 olarak değişmektedir.
Eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:
Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi
Seviyeleri
B1
B2
C1
C2

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

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/eCAE
CPE
TOEFL iBT
PTE Akademik
YDS/YÖKDİL
60
C
72
55
65
78
67
70
B
84
71
75
90-95
75-77
80
C
A
96-101
78-80
85
102-107
81-83
90
B
108-113
84-86
95
114-119
87-89
100
A
12090Referans:http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu2602201
6.pdf

Erasmus Staj Hareketliliği için: 50 / 100
2018 Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına girememiş ya da söz konusu dil barajların
altında kalan tüm öğrenciler http://erasmus.omu.edu.tr/tr/genel/yabanci-dil-sinavlari de yer
alan geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesi edinerek 09 Mart 2018 saat 17.00’ e
kadar online başvuru belgesi ile birlikte teslim edebilirler.
Seçim Sonuçlarının İlanı
Seçim sonuçları değerlendirme puanları ile birlikte birimimiz web sayfası
http://erasmus.omu.edu.tr/tr ve üniversitemiz ana sayfasında http://www.omu.edu.tr/tr ilan
edilir. Hak kazanan öğrencilerin seçim sonrası ve bilgilendirilmesi amacı ile 17 – 18 Mart
2018 de yapılacak olan oryantasyon programına katılımları zorunludur. Öğrenciler kayıtlı
bulundukları Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından izinli sayılacaklardır. Oryantasyon
programı (yer ve saat açıklaması seçim sonuçları ile birlikte web sayfamızda duyurulacaktır.
http://erasmus.omu.edu.tr/tr )
Hibe Desteği
Ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış olup, başvurduğunuz proje türüne
göre değişmektedir. Detaylı bilgi için online ilan açıklama metnini okuyunuz.
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/tr de yer alan belgeler tamamlandıktan ve öğrencinin
karşı kuruma gittiğini gösteren Confirmation 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. Yalnızca YTB burslusu
öğrencilerin faaliyete katılımları halinde YTB burslarında kesinti söz konusu olup öğrenciler
bu bilgi dahilinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe vererek hareketliliğe dahil
olabilirler.
Ödemede Kesinti Yapılması
Öğrencinin öğrenim ya da stajın devam etmesi gerekirken 7 günden fazla (hafta sonu dahil)
bulunduğu kurumdan ayrıldığı belgelerden tespit edilirse ayrı kaldığı her gün için hibesinde
kesinti yapılır.

Ayrıca hareketlilik minimum sürelerine mücbir sebepler dışında uyulmadığında hareketlilik
geçersiz sayılacak olup alınmış olan hibe iade edilir.
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 %5’ten fazla olmamak üzere kesinti uygulanır.
Dönüş belgelerinden Katılım Belgesi ve Trankskriptin teslim edilmemesi durumunda hibenin
tamamı iade edilir.
Çevirimiçi Dil Desteği (OLS)
Erasmus hareketliliği öncesi ve sonrasında katılımın zorunlu olduğu OLS sınavları ve online
dil
kursu
için
detaylı
bilgiye
http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/2018OLSBYLGYPAKET.pdf ve http://erasmusplusols.eu/ den ulaşabilirsiniz. Ayrıca
bilgilendirme videosu için http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/ adresini ziyaret ediniz.
Akademik Ücretler
Öğrenciler ödedikleri harç ücreti varsa öderler ama ders kaydı yapmazlar. Öğrenciler
kayıtlarını donduramazlar. Ayrıca Erasmus programından yararlanan öğrencilerin başka
kurumlardan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez. YTB burslusu öğrenciler YTB burslarında
kesinti söz konusu olacağı için Koordinatörlüğümüze dilekçe vererek hareketliliğe dahil
olabilirler.
Öğrenciden karşı kurumda akademik ücret (öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti,
laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini ) talep edilmez. Fakat sigorta, oturma izni, indirimli
ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi gibi ücretler diğer öğrencileri nasıl ödeme
yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.
ERASMUS Akademik Takvimi:
Akademik Erasmus Akademik Takvimi için
http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/be0ecf948caa00741b1b8f030ce39b76.jpg yi ziyaret ediniz.
Ayrıca sorularınız var ise sıkça sorulan sorular için http://erasmus.omu.edu.tr/tr/sss ziyaret
ediniz.
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