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ERASMUS+ YOL HARİTASI 

Erasmus+ kapsamında öğrenim hareketliliği için hak kazanan öğrencilerin yapması gereken 

işlemler ve süreç aşağıda sıralanmıştır. 

1. FAALİYET BAŞLAMADAN ÖNCE VE FAALİYET SIRASINDA DÜZENLENEN BELGELER:  

1- Öğrenci başvuru formu ve ekleri:  

Ek 1 - Not çizelgesi,  

Ek 2 - Yabancı dil düzeyini gösteren belge,  

2- Öğrencinin seçildiğine ilişkin öğrenciye yapılan yazılı bildirim veya toplu ilan,  

3- Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter),  

4- Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Erasmus+ Yükseköğretim öğrenme 
ve/veya staj hareketliliği için hibe sözleşmesi  

 
2. SÜRECİN BAŞLAMASI 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü öğrenim hareketliliği için hak kazanmış 

öğrencilerin bilgilerini gidecekleri Üniversitenin ilgili yetkililerine bildirir. Bu bildirim aynı anda 

öğrenciye de yapılır. Bundan sonraki işlemler öğrencinin kendi sorumluluğunda 

gerçekleşecektir. 

Öğrenci hareketliliği kapsamında yurtdışına gideceği dönem öncesinde İstanbul Rumeli 

Üniversitesi’ndeki kaydını yenilemeli ve kayıt için gerekli tüm yükümlülükleri yerine 

getirmelidir. Gidilecek Üniversitenin akademik takvimi, dersler, barınma olanakları, son 

başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.  

Erasmus değişim öğrencisi, gideceği üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez. 

Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici düşük 

meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir.  

3. GİDİLECEK ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU (Application Form) 

Üniversitemizin her bölümünde görevlendirilmiş Erasmus Bölüm Danışmanı bulunmaktadır. 

Öğrenciler, Bölüm Koordinatörlerinin yardımıyla gitmeyi düşündüğü yükseköğretim 

kurumunun Erasmus sayfasından başvuru bilgilerini inceleyebilir. Gidilecek kurum ile iletişime 



geçerek başvuru işlemleri için istenen belgeler temin edilebilir. Öncelikle gidilecek 

üniversitenin başvuru formuna (Application Form) ulaşılmalıdır. Ev sahibi üniversite 

öğrencilerden ayrıca  konaklama ve yabancı dil ile ilgili belgeler, not belgesi, öğrenci belgesi 

gibi belgeler isteyebilir. 

4. ÖĞRENİM ANLAŞMASI (Learning Agreement) 

Learning Agreement, öğrencinin gideceği üniversitede öğrenim göreceği sürede alacağı 

derslerin isim, kod ve AKTS kredilerinin yazılı olduğu belgedir. 3 Nüsha olacak şekilde 

hazırlanır. İki üniversitenin Erasmus Bölüm Danışmanları ve Kurum Koordinatörleri tarafından 

imzalanır. Öğrenci ders seçimini kendi bölüm koordinatörü ve gideceği bölümün 

koordinatörüyle irtibat kurarak yapar.  

*Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 2 dönem için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir 

(zorunlu).  

*Öğrenci aldığı derslerin 2/3’ünden başarılı olmalıdır. 

Karşı kurumda alınacak dersler ile İstanbul Rumeli Üniversitesinde öğrencinin almak zorunda 

olduğu dersler arasında birebir benzerlik aranmaz, kredilerin ve içeriklerin benzer ya da 

birbirine yakın olması beklenmektedir. Dolayısıyla Bölüm Koordinatörünün onayı bu noktada 

önemlidir. Karşı kurumdan alınan derslerin,  ilgili sömestre ait derslerle eşleştirilmesi yapılarak 

Öğrenim Anlaşmasına (Learning Agreement) kaydedilmesi ve Erasmus Bölüm Koordinatörüne 

imzalatılması suretiyle alınacak derslerin uygunluğunun onaylatılması önem arz etmektedir. 

5. KABUL MEKTUBUNUN (ACCEPTANCE LETTER) ALINMASI 

Karşı kurumun talep etmiş olduğu başvuru belgeleri talep edilen şekilde karşı kuruma 

ulaştırıldıktan sonra kurum öğrenciye kabul belgesi gönderecektir. Bu belge öğrenciden vize 

başvurusu esnasında istenecektir. Belgenin bir kopyası Erasmus Koordinatörlüğüne teslim 

edilmelidir. Alınan kabul mektubunun imzalı/mühürlü olması ve öğrencinin ismiyle birlikte 

hareketlilik sürecinin başlangıç/bitiş tarihlerini içeriyor olması gerekmektedir.  

*Koordinatörlüğümüzdeki işlemler açısından belge fotokopi veya internet çıktısı olabilir. Fakat 

konsoloslukların genellikle vize için ıslak imzalı kabul mektubu talep ettiği göz önünde 

bulundurulmalıdır! 



6. PASAPORT VE VİZE 

Pasaport işlemleri öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Kabul mektubu alındıktan sonra 

Erasmus Öğrencisi, seçildiğine ve hibe alacağına dair Erasmus Koordinatörlüğünden alacağı 

vize yazısı (öğrenci vizesi) vize işlemleri sırasında gerekecektir.  

7. SAĞLIK SİGORTASI (HealthInsurance) 

Öğrencilerin gitmeden önce, seyahat ve yurtdışında kalacağı dönemi kapsayan sağlık sigortası 

yaptırması gerekmektedir. Bu sigortalar vize işlemleri sırasında da gerekli olmaktadır. 

Öncelikle gidilecek ülkenin Konsolosluğu ile irtibata geçip ne tür bir sigorta istenildiği 

öğrenilmelidir! Vize için zaman zaman farklı koşullarda sigorta istenmektedir. Belgelerin 

fotokopileri gitmeden önce Erasmus Koordinatörlüğümüze teslim edilmelidir. 

8. ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ: (Online Linguistic Support) 

*Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine 

başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil 

Desteği Sistemi üzerinden sınav olurlar.  

*Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde 

meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınava da girmek 

zorunludur!   

Katılımcılar sınavdan aldıkları sonuçlara göre 22 farklı dilde (English, French, German, Dutch, 

Italian, Spanish, Polish, Czech, Danish, Greek, Portuguese, Swedish, Bulgarian, Croatian, 

Hungarian, Romanian, Slovak, Finnish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Slovenian)  kurs 

alabileceklerdir. B1 ve daha düşük sonuç alan öğrencilere, sınava girdikleri dilde kurs sistem 

tarafından otomatik olarak tanımlanır. B2 ve daha yüksek sonuç alan adayların dil kursu 

almaları taleplerine bağlıdır. Diğer taraftan bu katılımcılar OLS sınav dilinden farklı olarak 

öğrenim görecekleri ülkenin dilinde kurs alabilirler. Kurslar Erasmus Koordinatörlüğü 

tarafından tanımlanacaktır. Öğrencinin kurs talep etmesi halinde lütfen Erasmus 

Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz. 

Çevrimiçi Dil Sınavı hibe sözleşmesi imzalanmadan önce tamamlanmalıdır. Sınava 

ulaşabilmeniz için Erasmus Koordinatörlüğü öğrencinin e-posta adresini sisteme tanımlayacak 

ve e-postalarına sınav linkinin gönderilmesi sağlayacaktır.  



*Erasmus+ hareketliliğinin bitiş döneminde sonra İkinci dil sınavı belirtilen faaliyet/hareketlilik 

bitiş tarihine göre e-posta adresine otomatik olarak gelecek ve sınav süresi başlayacaktır. 

9. ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ  (Hibeli/Hibesiz Tüm Öğrenciler İçin) 

Erasmus+ kapsamında hibe almaya hak kazanan ve hibesiz giden tüm öğrenciler vize aldıktan 

sonra sözleşme imzalamak üzere mutlaka şahsen Erasmus Koordinatörlüğüne başvurmalıdır. 

Sözleşme iki kopya halinde hazırlanır, bir kopya Erasmus Koordinatörlüğünde,  bir kopya da 

öğrencide kalır. 

*Sözleşmenin imzalanabilmesi için aşağıdaki belgelerin Erasmus Koordinatörlüğüne teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

 Kabul Belgesi 

 Learning Agreement  

 ……………….... Bankası vadesiz Avro hesap bilgileri (Banka seçimi için Erasmus 

Koordinatörlüğünden bilgi alınız) 

 Vize sayfasının fotokopisi 

 Geçerli sağlık sigortası fotokopisi 

10. HİBE, HİBE KESİNTİSİ / İADESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Öğrencinin alacağı hibe miktarı Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen kriterlere göre 

belirlenir. Öğrenci belirlenen hibenin %80’ini sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün 

içinde alır. Kalan %20’lik kısım öğrencinin dönüş işlemlerini tamamlamasıyla birlikte hesabına 

yatırılır.   

*Öğrencinin hareketlilik süresinin asgari sürenin (Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için 

minimum 3 ay) altında olması durumunda hibe ödemesi yapılamaz, ödeme yapılan öğrenciden 

hibenin tamamının iadesi istenir.  

*Hareketliliğe katılımını -Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance) ile- belgelemeyen 

öğrenciler aldıkları hibenin tamamını iade etmek zorundadırlar. Hareketliliğe katılımı 

kanıtlayan belgelerin zamanında teslim edilmemesi ya da başarısız olunması halinde de 

öğrencilerin hibelerinde kesinti uygulanır. Kesintinin uygulanıp uygulanmayacağına, 

uygulanacaksa ne oranda uygulanacağına hareketlilik sonrasında öğrencinin dosyası incelenip 

gerektiğinde öğrencinin misafir olduğu kurumdan bilgi alınarak karar verilmektedir. 



11. VARIŞ ONAY FORMU (Confirmation of Arrival) 

Öğrenci misafir olacağı üniversiteye ulaşır ulaşmaz Varış Onay Formunu doldurup oradaki 

ilgililere imzalattıktan sonra tarayıp e-posta ile erasmus@rumeli.edu.tr adresine 

göndermelidir.  

12. DERS DEĞİŞİKLİĞİ (During the Mobility) 

*Öğrenim anlaşmasında bir değişiklik yapılması halinde yapılacak olan değişikliklerin, 

öğrencinin gittiği üniversitede akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde 

yapılmış olması gerekir.  

Öğrenim Anlaşmasında bir değişiklik yapılması halinde, öğrenci eklediği/çıkardığı dersleri 

değişiklik sayfasına işletip gidilen üniversitenin koordinatörlerine imzalatıldıktan sonra 

Üniversitemizdeki ilgili olduğu Erasmus Bölüm Danışmanına e-posta ortamında iletir. Bölüm 

Danışmanı imzalayıp onayladıktan sonra evrakı Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırır.  

13. TRANSKRİPT (After the Mobility):  

Başarılı veya başarısız alınan tüm derslerin AKTS kredileriyle birlikte transkriptte (After the 

Mobility) yazılı olması gerekmektedir. Transkriptin imzalı/mühürlü olması ve not 

eşdeğerliliklerinde kullanılmak üzere not açıklama sayfasıyla birlikte alınması gerekmektedir. 

14. KATILIM SERTİFİKASI  (Certificate of Attendance) 

*Katılım belgesi öğrencinin öğrenimini tamamlayıp ülkesine dönmeden önce misafir olduğu 

kurumdan muhakkak alması gereken en önemli belgedir. Mutlaka imzalı ve mühürlü olmalı, 

öğrenim başlangıç ve bitiş tarihlerini içermelidir. 

15. FAALİYET SONA ERDİKTEN SONRA TAMAMLANAN BELGELER  

*Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş 

günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması 

ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge 

düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.  

 

*Katılım Sertifikası  

*Öğrencinin faaliyete ilişkin başarı durumunu gösteren belge;  

mailto:erasmus@rumeli.edu.tr


*Öğrenim hareketliliği için: Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi (transkript, 

Transcipt of Records:(ToR)),  

*Staj hareketliliği için: Staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının 

“Evaluation of the Trainee” bölümü,  

*Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) 

doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir. 

[dosyada bulunmasına gerek yoktur]  

*Çevrimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil 

sınavlarına girmeleri gerekmektedir. [sınav sonucunun dosyada bulunmasına gerek yoktur]  

*Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir 

sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler), 

*Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren 

nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği. 

16. ÖĞRENCİ TECRÜBE PAYLAŞIM RAPORU 

Erasmus hareketliliğini bitiren öğrenciler Erasmus Koordinatörlüğünce kendilerine verilecek 

olan TECRÜBE RAPOR sorularını doldurup Koordinatörlüğe teslim etmelidirler. Buradaki amaç 

gidilen ülke ve üniversiteyle ilgili yaşanmış tecrübelerin daha sonra gidecek öğrencilere 

aktarılmasını sağlamaktır. 

 


