
  

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİNİN ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDE 

İZLEMELERİ GEREKEN YOL  

  

   İşlem  Gerekli olan form  

1.  

Erasmus öğrenci değişiminin yapılabileceği 

üniversiteler hakkında (fakültenin anlaşmalı 

olduğu üniversiteler) ve Erasmus programı 

hakkında afiş ve toplantılar yoluyla 

öğrencilerinin bilgilendirilmesinin sağlanması 

(1.sınıf öğrencileri dahil olmak üzere)  

   

2.  Aday öğrenci başvurularının kabulü 

1.Erasmus Öğrenci Başvuru 

Formu  

2. Türkçe Transkript 

3.  

Yabancı dil sınavına katılacak olan 

öğrencilerin:         

 İsimlerinin 

 öğrenci numaralarının,  

 AGNO'larının  

 iletişim bilgilerinin(tel.,e-posta) 

 E-posta ile Uluslararası İlişkiler Ofisine 

bildirilmesi erasmus@erzincan.edu.tr 

   

4.  

Erasmus anlaşmalarının kontenjanı dâhilinde 

fakültenin belirlediği öğrencilerin: 

 Sınav sonuçlarının (UİK tarafından 

açıklandıktan sonra) (AGNO %50+dil 

sınavı sonucu veya varsa yabancı dil 

yeterlilik resmi belgesi %50), 

 Öğrenci isim ve numaralarının, 

 İletişim bilgilerinin(tel-e-posta) 

 Hangi üniversiteye ne kadar süreyle 

gideceklerinin, 

 E-posta ile Uluslararası İlişkiler Ofisine 

bildirilmesi erasmus@erzincan.edu.tr 

 Eşleştirme Belgesi  

5.  

Gitmeye hak kazanan öğrencilerin fakültelerde 

öğrenci panolarında, fakültelerin web 

sayfalarında ve Erzincan Üniversitesi web 

sayfasında ilan edilmesi 

 

6.  
Gitmeye hak kazanan öğrencilerin 

koordinatörler tarafından gidilecek olan 
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kuruma bildirilmesi-ECTS Bilgi paketi 

dolayısıyla ders içeriklerinin istenmesi) 

7.  
Harçsız Pasaport Çıkarımı için 

yönlendirmek. 

Öğrenci bulunduğu birimin 

öğrenci işlerine harçsız pasaport 

çıkarımı için Erasmus öğrencisi 

olduğunu teyit eden bir dilekçe 

verir.  

Birim Öğrenci İşleri ilgili 

öğrenciler için Öğrenci Belgesi 

hazırlayarak öğrenciye teslim 

eder. Öğrenci Maliyeye cüzdan 

bedelini yatırır ve İl Emniyet 

Müdürlüğüne başvurarak harçsız 

pasaport (Gri veya Kırmızı) 

alınır. 

8 

Erasmus öğrencisi ile birlikte gidilecek olan 

kurumun başvuru formunun doldurulması ve 

başvurunun zamanında yapılmasının 

sağlanması  

Başvuru Formu (Karşı 

kurumun web sayfasında 

bulunan ‘Application Form’)  

9 

Erasmus öğrencisi ile birlikte gidilecek olan 

kurumun barınma başvuru formunun 

doldurulması ve başvurunun zamanında 

yapılmasının sağlanması. Barınma Başvuru 

Formu(Accommodation Form), gidilecek 

üniversitenin web sayfasında bulunabilir. 

Öğrencinin kalacağı yerin önceden 

ayarlanması içindir. Avans ödemesi 

gerekebilir 

Barınma Başvuru Formu 

(Karşı kurumun web 

sayfasında bulunan 

Accomodation Form/Housing 

Form)  

10. 

Erasmus öğrencisi ile birlikte gidilecek olan 

kurumda okunacak derslerin (dönemlik en az 

30 ECTS) belirlenmesi(bunun ve bunların 

fakülte yönetimine sunulması, akademik 

tanınırlığının sağlanması. 

Önceden alınmış İngilizce transkript 

(öğrenci işlerinden ) bu belgeye eklenir. 

1.Öğrenim Anlaşması 

(Learning Agreement) (biri 

öğrencide ,biri gidilecek 

kurumda ve biri de 

Uluslararası İlişkiler Ofisinde 

kalacak şekilde üç nüsha 

düzenlenir.) 

2. İngilizce Transkript 

3. Akademik Tanınma Belgesi    

(  Öğrenim anlaşmasının Fakülte 

Yönetim Kurulu'nda 

değerlendirildikten sonra Bölüm 

Başkanı/Enstitü ve lisansüstü 

öğrencileri için tez danışmanı, 

Bölüm Erasmus Koordinatörü ve 
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takiben Fakülte Dekanı/(Meslek) 

Yüksekokul Müdürü tarafından 

onaylanması gerekmektedir. 

Akademik tanınma belgesinin bir 

örneği öğrencide, bir örneği 

Uluslararası İlişkiler Ofisinde 

ve bir örneği de bölüm 

koordinatöründe kalacak şekilde 

üç nüsha düzenlenmelidir.) 

11. 

  Giden Öğrenci Dosyalarının Bölüm 

Koordinatörlerince Uluslararası İlişkiler 

ofisine teslimi(eğer posta gönderimi 

gerekiyorsa)İlgili kurumun başvuruda 

isteyecekleri belgeler değişiklik gösterebilir. 

Gidilecek üniversitenin web sayfasından tüm 

gerekli evraklar ve süreç hakkında bilgi 

edinilir.  

Öğrenci Başvuru Formu, Yurt 

Başvuru Formu,Öğrenim 

Anlaşması(İngilizce 

Transkriptle birlikte) ve 

Akademik Tanınma Belgesi-

(EILC-Erasmus Intensive 

Language Course –Bu Form 

UİK’te doldurulucak ve karşı 

kuruma gönderilecek) 

12. 

Başvurunun ardından gidilecek kurumdan 

Kabul Belgesinin (Letter of Acceptance) 

UİK veya öğrencinin vereceği bir adrese 

gelmesinden sonra öğrenciyi vize başvurusu 

bulunması yolunda yönlendirilmesi (Gri 

pasaport ile vize alıp almayacağı gözden 

geçirildikten sonra) 

 

 

13.  

Öğrenciyi seyahat (öğrenci yetkili bir banka 

şubesinden alır; gidiş-dönüşü kapsayacak 

şekilde) ve sağlık sigortası başvurusuna 

yönlendirmek. 

 

14. 

Banka Hesabı  Öğrenci gideceği ülke ile ilişkili 

bir bankada (Ziraat Bankasında) 

Euro hesabı açması yönünde 

yönlendirmek. Öğrenci hesap 

cüzdanının fotokopisini 

Uluslararası İlişkiler Ofisine 

teslim edecektir. 

15.  

Erasmus öğrencisinin VİZE başvurusunu 

zamanında (gidiş tarihinden en az 2,5 ay önce) 

yapmasının sağlanması ve sürecin takip 

edilmesi; vize işlemlerini yürütmek 

öğrencinin sorumluluğundadır;  başvuruyu 

öğrenci yapar.  

 Gidilecek ülke konsolosluğundan 

alınan formlar doldurulur ve 

istenen belgelerle birlikte başvuru 

yapılır. Başvuruyu Öğrenci 

yapar. Bu belgeler genellikle 

şunları içerir: 

 Letter of Acceptance   

(Kabul Belgesi) 



 Letter of Accommodation 

(Barınma Belgesi) 

 Learning Agreement              

             ( Öğrenim Anlaşması) 

 İNGİLİZCE Transcript  

(Not Dökümü) 

 Pasaport aslı ve yazılı 

sayfaların fotokopisi 

 6 fotoğraf (açık renk arka 

planlı, son 3 aylık) 

 Financial Support 

Document (Mali Destek 

Belgesi)(Vize yazısı, UİK 

tarafindan hazırlanır.) 

Özel Belgeler (Ülkeye göre 

değişir. Apostil Damgalı İngilizce 

Sabıka Kaydı, Tercümeler, sağlık 

raporu, banka hesabı v.b.) 

16. 

Öğrencinin %80lik hibe alabilmesi için 

gereken evraklarla ilgili UİK’ne 

yönlendirilmesi, öğrenci hareketliliği 

sözleşmesinin imzalanması. 

 

17.  

Erasmus öğrencisinin gitmeden önce Erzincan 

Üniversitesi’ne dönemlik harcının 

ödenmesinin sağlanması.Öğrenci ders kaydı 

yaptırmayacaktır!! Dikkat: öğrenci gideceği 

kurumda harç parası ödemeyecektir. 

   

18. 

Öğrenci Erzincan Üniversitesindeki kayıt ve 

diğer işlerini yürütebilmesi için bir yakınına 

noterden vekâlet verir. Bu belge Uluslararası 

İlişkiler Ofisinde dosyalanır. 

Vekâletname 

19.  

Öğrenim Hareketliliği'ne katılmaktan 

vazgeçen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler 

Ofisine bildirilmesi  

Gitmeyen Ögrenciler Listesi 

(Dilekçeleri ile birlikte üst yazı 

ile) 

ERASMUS ÖĞRENCİSİ DÖNDÜKTEN SONRA  

20.  
Erasmus öğrencisinin fakültede/yüksekokulda 

ders denkliğinin yapılması  

1. Dilekçe 

2. Öğrenim gördüğü 

üniversiteden aldığı not döküm 

belgesi (transkript) 



21.  

Erasmus öğrencisinin hibenin geriye kalan 

%20'lik payını alabilmesi için gereken belgeler 

ile birlikte Uluslararası İlişkiler Ofisine 

yönlendirilmesi.  

1. Öğrenim Anlaşması 

(Learning Agreement) (Karşı 

kurum tarafından verilir) 

2. Not Dökümü(transkript) 

(Karşı kurum tarafından 

verilir) 

3. Katılım Belgesi (Certificate 

of Attendance) (Karşı 

kurum tarafından verilir) 

4. Erasmus Öğrenci Faaliyet 

Raporu Formu(öğrenci 

tarafından doldurulur.) 

Ayrıca; 

• Gidiş ve Dönüş Uçuş 

Kartları (Boarding) 

•  Uçak Biletinin Aslı 

•  Seyahat giderlerini 

gösteren belgeler, faturalar 

•  Son Ödeme Teyidi (Hibe 

Ödendiğine Dair Dekont) 

 
 

 

 

 

 

ERASMUS DEĞİŞİM SÜRECİNDE KOORDİNATÖRLER İÇİN BİLGİLER  

 

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ  

Erasmus öğrenim hareketliliğine katılacak olan öğrencilerin dil sınavları yapıldıktan sonraki 

süreçte GİDECEK ÖĞRENCİ için yapılacakları ve özen gösterilmesi gereken noktaları bir 

kez daha hatırlatmakta fayda vardır. Tüm bu süreç boyunca bölüm koordinatörlerinin UİK 

web sayfasındaki Erasmus Çalışma Takvimine göre hareket etmesi gerekmektedir. 

Yalnız lütfen üniversitelerin son başvuru tarihlerine dikkat ediniz! Anlaşmalı ülkenin 

Vize başvurularında ve ilgili üniversitelerin son başvuru tarihlerinde takvime göre bir 

öncelik söz konusuysa koordinatörün bu zaman dilimine göre hareket etmesi esastır. 

1. aşama: Fakülte/Bölüm kararı ile Erasmus öğrencisi olarak seçtiğiniz ve UİK tarafından 

kayıtları yapılarak size bildirilmiş olan öğrencilerinizin isimlerinin ve hangi sömestrde (ya da 

her iki sömestrde) öğrenim göreceği bilgisinin KARŞI TARAFTAKİ KURUM 

KOORDİNATÖRÜne bildirilmesi.  



2. aşama: Gidilecek olan kurumun BAŞVURU FORMUNUN (Karşı kurumun web 

sayfasındaki ‘Application Form’) Erasmus öğrencisi ile birlikte doldurulması ve başvurunun 

zamanında yapılması . Bazı üniversitelerin başvuruları Mayıs veya Haziran ayı (Güz dönemi 

için) veya Kasım ayı (Bahar dönemi için) itibariyle sona ereceğinden son başvuru tarihlerinin 

göz önünde bulundurulması özellikle önem taşımaktadır. Aynı zamanda BARINMA 

BAŞVURU FORMUNUN (Housing/Accommodation Form) da Erasmus öğrencisine yol 

gösterilerek doldurulması ve başvurunun zamanında yapılması gerekmektedir. KABUL 

BELGESİ UİK adresine gelecektir.. 

3. aşama: Öğrencinin gideceği sömestre ve/veya sömestrelere göre EN AZ 30 AKTS (ECTS) 

(bir sömestre için) EN AZ 60 AKTS (ECTS) (iki sömestre için) olacak şekilde Öğrenim 

anlaşmasının (Learning Agreement) hazırlanması( bu aşamada ders içeriklerine ve AKTS 

değerlerine dikkat edilmesi ). (biri öğrencide ,biri gidilecek kurumda ve biri de Uluslararası 

İlişkiler Ofisinde kalacak şekilde üç nüsha düzenlenir.) 

Öğrencinin kendi kurumundaki derslerin eşdeğerliliği olanlar belirtilerek Fakülte 

Yönetim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Bölüm Başkanı/Enstitü ve lisansüstü öğrencileri 

için tez danışmanı, Bölüm Erasmus Koordinatörü ve takiben Fakülte Dekanı/ (Meslek) 

Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanması gerekmektedir. Akademik tanınma belgesinin bir 

örneği öğrencide, bir örneği Uluslararası İlişkiler Ofisinde ve bir örneği de bölüm 

koordinatöründe kalacak şekilde üç nüsha düzenlenmelidir.)  

İletişimde kolaylık açısından ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU,( APPLICATION FORM), 

(YURT) BARINMA FORMU(HOUSING/ACCOMMODATION FORM), ÖĞRENİM 

ANLAŞMASI, İNGİLİZCE TRANSKRİPT VE AKADEMİK TANINMA BELGESİNİN aynı 

zamanda doldurulması tamamlandıktan sonra(posta gönderimi isteniyorsa) karşı kuruma 

gönderilmesi için SON BAŞVURU TARİHİNDEN EN AZ İKİ HAFTA ÖNCEDEN 

Uluslararası İlişkiler Ofisine evrakların ulaştırılması gerekmektedir. Bazı üniversiteler internet 

üzerinden başvuruyu da kabul etmektedir.Bu durumda imzalanan belgeler bilgisayardan taranıp 

pdf kopyası olarak e-postaya ekte eklenerek karşı kurumun yetkilisine de gönderilebilir. Bunun 

dışında,dil kursu başvurusu için, EILC(Erasmus Intensive Language Course)FORMU 

doldurularak erasmus@erzincan.edu.tr adresine gönderilmeli-öğrenci tarafından imzalı bir 

şekilde.UNUTULMAMALIDIR Kİ GİDİLECEK KURUMUN BAŞVURUDA 

İSTEYECEKLERİ BELGELER BU SÖZEDİLEN BELGELERİN DIŞINDA DEĞİŞİKLİK 

GÖSTEREBİLİR. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER,PROSEDÜRLER İLGİLİ 

ÜNİVERSİTENİN WEB SAYFASINDAN ÖĞRENEREK TAMAMLANMALIDIR. 

4. aşama: Erasmus öğrencisinin, alması gereken evraklar (Erasmus Öğrenci Beyannamesi, 

Öğrenci İçin İstenen Bilgiler Formu, Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi, Pasaport ve Vize almak 

için yazı, ve Erasmus Öğrenci Faaliyet Rapor Formu) için, UİK'ne yönlendirilmesi. 

5. aşama: Öğrencilerinizin UİK tarafından düzenlenecek olan yönlendirme toplantısına 

katılımının sağlanması.  

6. aşama: VİZE için öğrencilerin gidecekleri ülkelere ilişkin konsoloslukların sayfalarındaki  
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