
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

İçerik 
◦ Erasmus+ programı nedir? 

◦ Süreç 

◦ Gitmeden önce hazırlanacak belgeler ve işlemler 

◦ Başvuru aşaması 

◦ Kabul edildikten sonra 

◦ KAÜ Ders kayıt işlemleri 

◦ Gittikten sonra tamamlanacak belgeler 

◦ Dönüş belgeleri 

◦ Soru & Cevap 



 

 
 
 

ERASMUS+ PROGRAMI nedir? 
 

 
◦ Erasmus+ Programı yükseköğretim kurumlarının 

birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik 
etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. 

◦ 2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme ve 
Gençlik Programları adı ile yürütülmekteydi. Daha 
sonra 2014-2021 yılları arasında Erasmus+ olarak 
uygulamaya devam etmektedir. 



 

 
 
 

Erasmus+ Programı ne değildir? 
 

 
oErasmus Programı dil öğrenme programı değildir 

oTam anlamıyla bir “burs” programı değildir (katkı 
programıdır) 

oDiploma programı değildir 
 
 
 
 
 
 



 

AVRUPA KOMISYONU 

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 

      ÜNİVERSİTELER 
                                                                                                                                               

 
 

 

Erasmus+ Değişim Programları işleyişi 
 

 

 

 

                                                                                                                                 

 



 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 
Temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu 
programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa 
Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa 
Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama 
görevlerini üstlenmiştir  

 



 

 



 

 

 
 



 

           Kafkas Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi                                         

           Erasmus+ Koordinatörlüğü 
 

“Yüksek Öğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” faaliyetlerini 
yürütmektedir: 

Öğrenci Hareketliliği 

◦ Öğrenim 

◦ Staj 

Personel Hareketliliği 
◦ Ders Verme 

◦ Eğitim Alma 



 

                       Faaliyet Süreleri 
 

Her bir öğrenim seviyesinde (ön lisans/lisans-yüksek 

lisans doktora) 12 ay olmak üzere hibeli olarak Erasmus+ 

Öğrenim ve Staj Hareketliliği programından faydalanmak 

mümkün. 

 

Örneğin: Lisanstayken 5 ay öğrenim hareketliliğinden 

faydalanan bir öğrenci 7 ay daha hareketlilikten 

faydalanabilir. 5 ay öğrenim + 2 ay staj veya 7 ay staj 

olarak 12 aya tamamlayabilir. Yüksek Lisans öğrencisi 

olduğunda yeniden 12 ay hibeli yararlanma hakkı başlar.



 

 
 
 

Faaliyet süreleri 
 

 
Öğrenim Hareketliliği: en az 3 ay  

Staj hareketliliği: en az 2 ay 

 
 
 

ÖNEMLİ!!! Faydalanılan her hareketlilik için toplam başarı 
puanından 10 puan düşürülür. 



 

 

 

ÖNEMLİ! 
Mücbir sebepler dışında asgari süre 
tamamlanmadan öğrencilerin geri 
dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez 
ve hibe ödenmez.



 

                       Öğrenim Hareketliliği için geçerlidir! 
 Erasmus+ Programı kapsamında misafir olunan 

yükseköğretim kurumu hareketlilik projesine katılan 
öğrencilerden öğrenim ücreti, kayıt, sınav ücreti, 
laboratuvar ücreti ve kütüphane ücreti talep edemez. 

 Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, öğrenci 
birlikleri ve fotokopi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi 
çeşitli malzemelerin kullanımı ile ilgili maliyet, yerel 
öğrenciler için de ücretli olduğundan aynı temel üzerinden 
küçük tutarlarda ücrete tabi tutulabilirler. 

 Giden öğrenciler hareketlilik dönemlerinin düzenlenmesi ya 
da idare edilmesiyle bağlantılı hiçbir ek ücret ya da bedel 
ödemekle sorumlu değildir 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

NEREDEYİZ? NE YAPACAĞIZ? 
 

 



 

 
 
 

   Erasmus Öğrenim                            Erasmus Staj     
                                             Hareketliliği                                        Hareketliliği                                                                                                                                                                                                                                                         
  
 
          

            Başvuru/Seçme                                                                                   Başvuru/Seçme 

 

    Yükseköğretim                                                                                                 Yüksek Öğretim Kurumu/ 

Kurumuna Yerleşme                                                                                                  Kuruluşa Yerleşme 

 

           Hareketliliğin Başlaması                                                                                                     Hareketliliğin Başlaması 

                                                         

Erasmus Hareketliliğinin Sona Ermesi 

ERASMUS  

           ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 

 



 

Kurumlara Erasmus Hibelerinin 
dağıtımı 
❑ Haziran ayı sonlarında Ulusal Ajans sayfasında sonuçlar açıklanır. 
(Geçen yıl 30 Temmuz’da açıklanmış) 
❑ Sonuçlar açıklanana kadar kaç kişi hibelendirilecek bilemeyiz!!! 

❑ Kurumlara sözleşmeleri gönderilir. 
❑ 185’den fazla kurum olduğunu düşünürseniz bu süreç biraz zaman 

alır. 

❑ Ağustos sonu-Eylül başı gibi kurumların hesaplarına hibeleri transfer 
edilir. 

❑ Yararlanıcıların hibe ödemesi yapılmaya başlanır. 
❑ Evrakları tamamlanmış öğrencilere %80 olarak. 

 
 



 

 
 

Bu toplantıda bulunan bütün 
öğrenciler Erasmus 
Hareketliliğinden faydalanmak 
üzere gerekli şartları geçmiş 
Erasmus Adayı öğrencilerdir. 



 

Öğrenim Hareketliliği 

Yükseköğretim Kurumuna Yerleşme 
 

 

 Anlaşma yapılmış olan üniversitelerin kontenjanlarına göre 
öğrenciler yerleştirilmeye başlar. 

 Yerleştirme listeleri Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir. 

 Öğrencilerin Erasmus+ aday öğrencisi olduğu iletişim bilgileriyle 
birlikte karşı kurumlara gönderilir. (nomination) 



 

Öğrenim Hareketliliği – Yerleştirme süreci 

Karşılaşılabilecek durumlar!!! 

 Karşı kurumlar başvuru süreciyle ilgili bilgilendirme e- 
postası gönderebilir 

 Karşı kurumun başvuru süreci online olabilir (size 
tanımlanan bir password ile işlemlerinizi yapmak 
durumundasınız) 

 Karşı kurum “nomination e-mail” gönderilmesine rağmen 
“nomination confirmation document” isteyebilir. 

 Herhangi bir dönüş olmayabilir – bu durumda sizin karşı 
okulun başvuru sürecini web sayfasından bulmanız ve gerekli 
belgeleri hazırlamanız gerekir 



 

 
 

 

ÖNEMLİ… 
 
 

Taahhütname: Erasmus+ aday öğrencisi ile Kafkas 

Üniversitesi arasında, öğrencinin yerine getirmekle 

yükümlü olduğu sorumlulukları belirten “Erasmus+ 

Öğrenci Taahhütnamesi” imzalanır. 

 
Taahhütname ile hareketlilik süresince belirtilen 

sorumlulukları yerine getireceğinizi ve belgeleri 

zamanında teslim edeceğinizi taahhütte bulunur ve 

yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. 



 

 

 

Puan   kesintileri  ile  ilgili   hatırlatma! 
Erasmus+ Hareketliliğinden (Öğrenim/Staj) daha önce 

yararlananlara -10 puan uygulanır. Ayrıca daha önceki 

dönemlerde Erasmus Dil Sınavına girmiş ve hareketliliğe hak 

kazanmış olanlardan mücbir bir sebep belirtmeksizin 

vazgeçenlere uygulanır. Vazgeçme dilekçesinin 1 Nisan 

2021 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 



 

 



 

 
 

 

BAŞVURU FORMU – Application form 
 

 
Her öğrenci eğitim alacağı üniversitenin son 

başvuru tarihini takip etmekle yükümlüdür. 
 

Başvuru sürecinde istenilen belgeleri hazırlamanız 

gerekiyor. Lütfen gideceğiniz kurumun web sayfasını inceleyin



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

      https://www.pwsz.konin.edu.pl/erasmuseng/incoming-students 
 
 

 



 

Başvuruda istenebilecek + belgeler 

Transkript 

Accommodation form (Konaklama formu) 

Motivation letter (iyi yazılmış) 

Özgeçmiş 

Referans mektubu 

Yabancı dil düzeyini gösterir belge (B1-B2) – 
Erasmus Koordinatörlüğünden 

Learning Agreement 



 

 
 

 

KONAKLAMA FORMU – Accommodation Form 
 

Eğer gideceğiniz kurumun başvuru belgeleri 

arasında konaklama var ise yurt ya da misafirhane 

olanağı var demektir. Öncelikle onu vakit 

kaybetmeden öğrenin. 

Sayfada yok ise karşı üniversitenin yetkilileri ile 

iletişime geçin. Sizi yönlendireceklerdir. 

Daha önce yararlananlarla görüşün. 



 

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) 

Karşı üniversitede/kuruluşta alacağınız dersleri ya 

da kalacağınız süreyi gösteren belge. 3 bölümden 

oluşur: 

Before Mobility (hareketlilik öncesi - başvuru) 

During Mobility (hareketlilik esnasında – ders 

değişikliği) 

After Mobility (Hareketlilik sonrası – Not dökümü/transcript) 



 

 
 
 

Başvuran kişi ile ilgili istenen temel 
bilgiler + Gönderen Kurum ve Ev 
Sahibi kurumla ilgili bilgiler 

 
 

Karşı kurumda almayı planladığınız 
derslerin kodunu, adını, dönemini, 
kaç kredilik olduğunu gösterir 
Öğrenim Anlaşması (Learning 
Agreement) 

 
 

Aynı dönemde kendi 
kurumunuzda sorumlu olduğunuz 
derslerin kodunu, adını, dönemini, 
kaç kredilik olduğunu gösterir liste 

 
 

İmzalayıcılar: 
Öğrenci 
Bölüm/Kurum Koordinatörü 
Karşı kurumdaki bölüm ve/ya kurum 
Koordinatö



 

           ÖNEMLİ!!! 
 

 
Öğrenim anlaşmasında seçilecek derslerin 

kredilerinin toplamı mutlaka 30 ECTS 

(AKTS) olmak zorundadır. ECTS toplamı ile 

Kafkas Üniversitesi’nde eşdeğer 

sayılacak derslerin AKTS toplamının denk 

olması gerekmektedir. 



 

Öğrenim hareketliliği 
öğrencileri DİKKAT! 
Lütfen dil seviyenizi B1-B2 

işaretleyiniz. Doğru yabancı dil 

yazdığınızdan emin olunuz. 

Yabancı dil yazmazsanız yabancı dil 
bilmediğinizi düşüneceklerdir. 
Başvurunuz kabul edilmeyebilir!!! 



 

 
➢ Yüksek Lisans öğrencisiyim. Ders aşamasını 

tamamladım. Yine de 30 ECTS alacak mıyım? 30 ECTS 
için ders almak zorunda mıyım? 

➢ Hibeniz 30 ECTS karşılığında sizlere ödenir. 30 ECTS 
ders alma veya laboratuvar veya seminer çalışmaları 
karşılığında alınabilir. Ders aşamasını geçmiş dahi 
olsanız, 30 ECTS’i toparlamak için koordinatörünüz ve 
KAU’deki koordinatör ve danışman hocanızın ortak 
kararıyla seminer, laboratuvar ya da araştırma konusu 
alıp karşılığında ECTS talep ederek 
tamamlayabilirsiniz. 



 

 

 
Başvuru belgelerimizi nasıl yollamamız gerekiyor? 

 

Öncelikle karşı okul nasıl istiyorsa o şekilde 
göndermelisiniz. Bazı kurumlar sadece sizden, 
bazıları da bizim aracılığımız ile isterler. 

Aynı okula başvuruda bulunacak öğrenciler birlikte 
hareket edebilir, kendi aralarında karar verebilir. 



 

 

 
Kabul belgem ne kadar sürede gelir? Hangi 
adrese gelir? 

 

Kabul belgesi hem elektronik ortamda hem 
de posta yoluyla gelebilir.  

Eğer Erasmus Koordinatörlüğüne gelirse 
size telefon veya e- posta yoluyla bilgi 
verilir. Eğer sizin adresinize ulaşırsa lütfen 
alır almaz siz de bizleri bilgilendirin. 



 

 

 

KABUL  BELGESİ  ÇOK  ÖNEMLİ 



 

Öğrenim Hareketliliği öğrencileri için! 

KABUL BELGESİ gelmeden 
 

Pasaport ve vize için gerekli olan evrakları 
ofisimizden alamazsınız. 

Online Dil Sınavı’na tanıtılamazsınız. 

Henüz kabul edildiniz anlamına gelmediği 

için uçak biletinizi bile ayırtmamanızda 

fayda var.



 

 
 
Dikkat!!! 

 
Kabul Belgesi’nin orijinalini Vize 

Başvurusu’nda kullanınız ancak 

orjinalini siz muhafaza ediniz. 

(Fotokopisi de olabilir.) 



 

        OLS- Online Dil Sınavı & Online Dil  
        Desteği 
 
 
 

Online Language Support / Online Dil Desteği, Avrupa 
Komisyonunun getirmiş olduğu bir uygulamadır. 

Hem öğrenim hem de staj hareketliliği yararlanıcıları bu 
Online Dil Sınavına katılmak zorundadır. 

Seviyenize göre sistem size Dil Kursu gönderebilir. 

Sistemin Dil Kursu daveti göndermesi tamamen seviyeniz ile 
ilişkilidir. 



 

Dil 
Desteği 

Çevrimiçi Dil Desteği İçeriği 
 

 

 

   

Çevrimiçi 
Dil 

Kursları 

Faaliyet 
öncesi ve 
sonrası dil 
sınavları 



 

 

OLS süreci: 
 
 
 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak olan 
yararlanıcılar kurum tarafından sisteme tanıtılır ve e- 
posta yoluyla sisteme giriş yapılabilmesi için bir 
davet yazısı gelir. 

Sisteme girebilmeniz için bir kullanıcı adı ve şifrenizi 
içeren bir e-posta gelecektir. Bu kullanıcı adı ve şifre 
ile sistemde dil sınavını yapmanız gerekmektedir. 

Gerekli görülürse Erasmus+ Çevrimiçi Dil Kursuna 
katılmanız için de ayrıca davet yazısı alabilirsiniz. 



 

 

 

OLS 
 B2 seviyesinde olanlara kursa katılım 

daveti gitmez. 

 B1 ve daha altı seviyelerde olanlara 
kurs katılımı otomatik gönderilir. 

 Gittiğiniz ülkede konuşulan yabancı dil 
için kurs talep etme hakkınız var!



 

 
 

MADDE I.14 - ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ 
 
 

Çevrimiçi dil desteği için AB servisi kullanılabildiği sürece, Merkez, 

öğrenci hareketliliği katılımcılarına yönelik çevrimiçi dil 

değerlendirmesi ve çevrimiçi dil kursları için verilen lisans sayısını 

yararlanıcıya bildiren bir karar yayınlar. 

Dil değerlendirmesiyle ilgili olarak, öğrenci hareketliliğine katılan ve 

ana eğitim ve çalışma dili olarak çevrimiçi sistemdeki dillerden birini 

kullanacak tüm katılımcılara (anadilinde konuşanlar hariç) lisanslar 

tahsis edilecektir. Bu katılımcılar, hareketliliklerinin zorunlu bir 

parçası olarak, hareketlilik döneminin öncesinde ve sonunda 

çevrimiçi bir değerlendirmeye katılırlar. 



 

 

 

Pasaport 
 
 26 yaşından gün almamış öğrenciler, 
harçsız pasaport alabilmektedirler. 

 26 yaş ve üstü pasaport yazısı 
Rektör yardımcısının imzası ile 
koordinatörlüğümüzce 
verilmektedir.



 

 

 

Vize 
 Her yararlanıcı vize koşullarını ve 

gerekli belgeleri takip etmekle 
yükümlüdür. 

 Dış İlişkiler Erasmus koordinatörlüğü 
sadece «Erasmus Hibe Yazısı» 
vermektedir. 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 



 

       Vize 
❑ Öğrenim ve Staj hareketliliği için vize 
koşulları farklılık gösterir. 

❑ Yeşil pasaport sahibi olanlar da Vize 
başvurusunda ve/veya oturma izni 
başvurusunda bulunmak 
zorundadırlar. (Macaristan örneği) 



 

 

 

Sigorta 

 
 

❑ Yurt dışı eğitim amaçlı seyahat
 ve sağlık sigortası Öğrenim Hareketliği 
için zorunludur.



 

          Vakıfbank ve Ziraat Bankası Avro Hesabı 

❑ Öğrenim hareketliliği yararlanıcıları T. Vakıflar 
Bankası Kars şubesinden Avro Hesabı açtırmak 
zorundadır. 

❑ Staj hareketliliği yararlanıcıları Ziraat Bankası 
Kars şubesinden Avro hesabı açtırmalıdır. 

❑  Hesabınızı online işlemlere açtırınız. 

❑ Ziraat bankası yurt dışında iken online 
işlemler için telefonunuza mesaj göndermez!  

❑ Gitmeden önce mutlaka banka ile görüşüp nasıl 

kullanacağınızı öğrenin!!!



 

      Gitmeden önce Erasmus Koordinatörlüğüne teslim ettiğinizden 

emin olunuz !!!  

        Kabul Belgesi (Fotokopi) 

Öğrenim Anlaşması (Fotokopi) 

Vize/ Pasaport Fotokopisi 

Seyahat Sağlık Sigortası (Fotokopi) 

Son Transkript Belgesi (GNO 2.20 ve üzeri) (Orijinal) 

Öğrenci Belgesi (Mühürlü/Onaylı) 

Tanınma Belgesi (Proof Of Recognition) 

Ziraat /Vakıflar Bankası Avro Hesap No (Kars Şubesi) 

Online Dil Sınavı sonucu (zorunlu) 

Hibe Sözleşmesi (Orijinal + ıslak imzalı) 

Taahhütname (Orijinal) 

Öğrenci Bilgi Formu 



 

         HİBE SÖZLEŞMESİ nasıl hazırlanır? Hibe nasıl                                                     
    hesaplanır? 

 

❑ Faaliyete  başlamadan                 önce  kabul          mektubu geldiği 

zaman üzerinde yazan tarihler doğrultusunda öğrenciye 

verilecek hibe miktarı hesaplanır. 

❑ Öğrencilere hibelerinin önce %80’i ödenir. 

❑ Kalan %20 hibe dönüşte kalınan süre tekrar 

hesaplanarak ödenir. (Toplam 5 gün ve üzeri için 

güncelleme yapılır.)



 

 

           ERASMUS+ PROGRAMI HİBE MİKTARLARI 
 

 
 

 

Ülke Grupları 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj 

(Avro) 

 
 

 
1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, 

Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, 

Portekiz, Yunanistan 

 
500 

 
600 

 
 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Sırbistan, Türkiye 

300 400 
 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş 
seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. 



 

Örnek 
 
 
 

Polonya’ya gidecek olan bir öğrencinin Kabul Belgesi 31.08.2020-29.01.2021 

olarak gelirse bu öğrencisin toplam hibesi 

 

5 ay – 1500 (300 € x 5) 
Evrakları tamamlayınca alacağı %80 hibe 
miktarı= 1200 € 
29 Ocak’ta dönerse ve evraklarını tamamlarsa 
alacağı %20 hibe =300 € 



 

 
 
 

Ya erken dönerse?  

Katılım belgesindeki günler ve 
pasaport giriş-çıkış tarihlerine göre 
eksik günler düşürülerek ödeme 
yapılır. (5 gün ve üzeri)



 

 
 
 

HİBE NASIL ÖDENİR? 
 

Ziraat Bankası/T. Vakıflar Bankası Kars şubesine 
açtırılan Avro hesabınıza Avro cinsinden yatırılır. Elden 
hibe ödemesi ya da iadesi gibi bir durum söz konusu 
olamaz!!! 

Hibenizin yattığını hesabınızda bankamatikten 
göremezsiniz. 

Yurt dışındayken hibenizi Türk Lirası hesabınıza döviz 
satışı olarak aktarıp herhangi bir ATM’den o ülkenin para 
cinsinden çekebilirsiniz. 



 

 



 

 
 
 

Gittikten sonra… 

➢ Confirmation of Arrival – Karşı kuruma varış 
belgesi 

➢ Öğrenim Anlaşması Değişiklik formu (Learning 
Agreement – During Mobility part) 

➢ Dönem uzatma (Erasmus+ Study Period 
Prolonging) 



 

Confirmation of Arrival – Karşı kuruma varış 

Belgesi 

Erasmus+ öğrencileri karşı kuruma gittikten 

sonra “Confirmation of Arrival” formunu 

doldurup dış ilişkiler ofisine ilk 10 gün 

içerisinde e-posta yoluyla birimimize 

göndermek zorundadır. 



 

LETTER OF CONFIRMATION  

 

STUDENT’S NAME ______________________________________________________________ 

DEPARTMENT OF _______________________________________________________________ 

 

------------- 

Confirmation of Arrival 

We confirm that the above-mentioned student has arrived at our Institution on : 

____/____/____ for an estimated period of study of _____ months. 
(Day/Month/Year) 

 

____________________________________________________ Name of the Host Institution 

____________________________________________________ Name/Function of signatory 

____________________________________________________ Stamp and Signature 

 

------------- 

Confirmation of Departure 

We confirm that the above-mentioned student left our Institution on : 

____/____/____ 
(Day/Month/Year) 

 

 

____________________________________________________ Name of the Host Institution 

____________________________________________________ Name/Function of signatory 

____________________________________________________ Stamp and Signature 

 
 
 
 

Please send this form to email to erasmus@kafkas.edu.tr and return THE ORIGINAL DOCUMENT to the student 

 
 

mailto:erasmus@kafkas.edu.tr


 

Öğrenim Anlaşması Değişiklik formu 

(Learning Agreement – During Mobility part) 
 

 
Karşı kuruma gidildiğinde hazırlamış ve 

onaylatmış olduğunuz Öğrenim 

Anlaşmasındaki bazı derslerin açılmaması, 

İngilizce verilmiyor olması ya da diğer 

Derslerinizle çakışıyor olmasından kaynaklı Ders 

Çıkarma/Ders Ekleme hazırlamanız gerekebilir. 



 

 

 

 



 

Öğrenim Hareketliliği 
öğrencileri 
✓ Akademik takvimde derslerin başladığı 
tarihten itibaren 4-5 hafta içerisinde “During 
Mobility” bölümünü doldurmanız 
gerekmektedir. 

✓ Formu doldururken mutlaka KAU’deki 
koordinatörünüzle irtibat halinde olunuz. 

✓ Yapılan değişikliklerden sonra toplam 
AKTS’nin 30 olmasına dikkat ediniz.

 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Değişiklik sebebini belirtmeniz 

İmza bölümünü yeniden eklemeniz çok önemli!!! 

PDF olarak online şekilde işlemleriniz devam 

eder ancak dönüşünüzde evrakın orjinalini getirin.



 

Tanınma Belgesi (Proof of Recognition) 
 
  

➢ Öğrenim Anlaşması’nda yer alan derslerin KAÜ’de denk sayılacak dersler ile 
eşleştirildiği belgedir. 

➢ Erasmus bölüm/fakülte koordinatörü ile hazırlanmalı 
➢ Bölüm/fakülte intibak komisyonu onayı 
➢ Gitmeden önce Öğrenim Anlaşması ile eşzamanlı olarak yapılmalı ve 

Koordinatörlüğümüze  iletilmeli 
➢ Öğrenim Anlaşması’nda değişiklik olması halinde, Tanınma belgesi de bu 

değişikliğe paralel olarak yenilenmeli.
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Hareketliliğiniz devam ederken (dönem bitmeden 1 ay önce) 
“Erasmus hareketlilik Dönemini” uzatma isteğinizi (HİBELİ ya 
da HİBESİZ) bize e-posta ile bildirebilirsiniz.  

Bu tamamen kurumumuza tahsis edilen hibe ile ilişkilidir. Bir 
önceki yıl ya da 2 yıl önceki durum ile aynı olması ya da 
olmamasını bekleyemezsiniz. 

Hibeli ya da Hibesiz uzatma şu durumlarda mümkündür: 

➢ Anlaşmanın kontenjanının yeterli olması 

➢ Uzatmayı düşündüğünüz dönemde 30 AKTS’lik ders açılabiliyor 
olması 

➢ KAÜ’deki koordinatörünüzün uzatmanızı onaylıyor olması 

➢ Karşı kurumun uzatmayı onaylıyor olması 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

• Gerekli kriterler sizlere e-posta yoluyla gönderilecek. 
 

• Kriterler uygun ise bu belgeyi hem karşı kuruma hem de 
KAÜ’deki koordinatörünüze imzalatmanız gerekmektedir. 

 
• Size bildirilen son tarih çok önemli!!! 



 

 

Dönem uzatmak için “uzatma evrak”ı imzalatmak 

yeterli mi? 

HAYIR! İlk dönem başvuruda yaptığınız gibi yeniden 

       Yeni Kabul belgesi 

Yeni Learning Agreement (During Mobility Formunda eklediğiniz 
derslerle ilgili “reasons for change” bölümüne 6-Extending the 
mobility period) 

Bölüm Kurul Kararı 

Vize uzatma işlemleri 

Sigorta süresi uzatma işlemleri 

Hibe sözleşmesi 



 

 



 

Döndükten sonra Erasmus Ofisine teslim etmeniz 

gereken belgeler ( hibenizin kalan kısmı evraklar 

tamamlanmadan hesabınıza yatırılmaz): 

1. Confirmation of Study Period (Katılım Belgesi) 

2. Transcript of Records ve/veya After Mobility 

3. Öğrenim Anlaşması son hali 

4. Ek Bilgi Formu (öğrenim) 

5. Pasaport Fotokopisi (Giriş-Çıkış Mühürü) 

6. OLS (after mobility) sınav sonucu 

7. Proof of Recognition (Ders değişikliği yapılmışsa) 

8. Çevrimiçi Anket



 

9. 



 

     Kalan ödeme 
 

İkinci ödeme (kalan %20), öğrenim dönemi 

sonunda öğrenciye verilen “katılım 

belgesi”nde yer alan kesin gerçekleştirme 

süresi ve öğrencinin başarı ve 

sorumluluklarını yerine getirme düzeyi 

dikkate alınarak yapılır. 



 

KESİNTİ YAPILABİLECEK 
DURUMLAR  

Yüksek öğretim kurumu başarısız 
öğrencilerin hibelerinde kesinti 
yapabilir. (Erasmus+Uygulama El 
Kitabı, sayfa 21-22) 



 

 
 
 

KESINTI YAPILABILECEK DURUMLAR 
 

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmi tatil 

günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile 

misafir olduğu kurumdan (şehirden/ülkeden) 

ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için 

hibe ödemesi yapılmaz. (Erasmus+Uygulama 

El Kitabı, sayfa 21,22) 



 

 
 
 

KESINTI YAPILABILECEK DURUMLAR 
 

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım 
sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş 
sonrası transkript (TOR) teslim edilmemesi 
durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye 
hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 
(sayfa 22) 



 

 

 

KESİNTİ YAPILABİLECEK DURUMLAR 
 

Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve 
dönüşte almayan ve katılımcı anketini 
doldurmayan öğrencilere %5’ten fazla 
olmamak üzere kesinti yapılabilir (sayfa 
22) 



 

 
 

Tüm kesintiler gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı 
üzerinden yapılır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Orijinal belgeleri kimseye vermeyin! 

- BÖLÜM Koordinatörünüz, Dekanlığınız 

dahi istese kopyasını verin. 

- Koordinatörünüz ile iletişim halinde olunuz, e-

maillerinizi her gün düzenli olarak kontrol 

ediniz. 



 

 

▪ Gideceğiniz ülke için vize başvurusunu son 
ana bırakmayınız. Örneğin; Çek Cumhuriyeti 
için vize randevusu ortalama 40 gün 
sonraya verilmektedir. 

▪ Yeşil Pasaportu olan öğrencilerin de vize 
alması gerekmektedir. 



 

 

 

Feragat 
 

Eğer hareketlilikten vazgeçmeyi 
düşünürseniz lütfen 1 Nisan 2021 tarihine 
kadar vazgeçme dilekçesi getirin. 



 

 

İmza attığınız belgeleri dikkatle okuyun 
(taahhütname, sigorta, hibe sözleşmesi) 

 



 

❑ Ailelerinizi (LÜtfen) doğru bilgilendirin 

❑ LÜTFEN kurumsal email / kurumsal telefon 

dışında şahsi email adreslerimize / 

telefonlarımıza ulaşmaya çalışmayın. 

❑ İmzalayacağınız belgeleri iyi okuyunuz ve bir kopyasını 
mutlaka alınız. 

❑ Hibeniz Ziraat Bankası/Vakıfbank Euro hesabına yatacak, 
bu hesabınızı kontrol ediniz, gitmeden önce interaktif 
bankacılık şifrenizi alınız, gitmeden önce deneyiniz. 

❑ Hibenizin yatığını bankamatikte göremezsiniz



 

• E-maillerinize adınızı,bölümünüzü, gittiğiniz  
okulun/kurumun adını ekleyin. 

Badboy, crazy mortalan, msnnidealgit, davidbeckham, rebelgirl, 

mythbusterseko, senator, sonficyus, kingdom, metafizik, lifeline 

• E-mailler zaman zaman belge niteliğinde  
dosyanızda yer alabiliyor. O nedenle 
kullandığınız dile/dil bilgisine dikkat edin. 
• Hotmail uzantılı epostalar «edu» uzantılı email 

hesaplarına gitmiyor. o nedenle LÜTFEN gmail  
adresi ile hesap açınız. Adınız ve soyadınızı içeren 
ideal olur  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dış İlişkiler Birimi 

Erasmus+ Koordinatörlüğü 

Tlf: (474) 225 1718 

Dahili: 1485-1486 

erasmus@kafkas.edu.tr 

kafkasiro@gmail.com.tr 
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