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Değişim için gerekli belgelere

http://uluslararasi.ebyu.edu.tr/?lang=tr

internet sayfasında bulunan  

«Erasmus Öğrenci»

sekmesinden ulaşabilirsiniz!!!



FERAGAT VE DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

Feragat Dilekçesi

 Öğrenim Hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrencilerimizin Uluslararası İlişkiler Ofisine

dilekçe vermesi gerekmektedir. Dilekçeler gerekçeli ve imzalı olmalıdır. Feragat dilekçesi

için son tarih 12 Nisan 2019, Cuma. Zamanında bildirilmeyen feragat durumunda bir

sonraki başvuruda 10 puan kesinti uygulanacaktır.

Ülke Değişikliği Dilekçesi

• Dilekçeler gerekçeli ve imzalı olmalıdır. Değişiklik dilekçesi için son tarih 12 Nisan 2019,

Cuma. Gerekçe uygun görülmediği takdirde değişim yapılmayacaktır.



– Gitmeye hak kazanan öğrenciler, bölüm koordinatörleri tarafından

gidilecek olan kuruma bildirilir.

– Ders içerikleri, bölüm koordinatörü tarafından karşı kurumdan istenir

veya ilgili kurumun web sayfasından incelenir.

Nomination

• Nomination belgesi bölüm koordinatörü tarafından hazırlanabilir ve

imzalanabilir. Koordinatörlüğümüz talep durumunda örnek Nomination

belgesi gönderecek veya istisnai durumlarda hazırlayacaktır.



Lütfen yerleştiğiniz Üniversitenin akademik takvimini inceleyin. Güz ve Bahar 

dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenin. Buna göre işlemlerinizi planlayın.

Gideceğiniz ülkenin elçiliğini arayın veya internet sitesini araştırın ve öğrendiğiniz 

tarihlere göre şunu sorun:

Ben ……. ayında (güz ve bahar dönemine göre öğreniminiz hangi ayda 

başlıyorsa) ülkenize Erasmus öğrencisi olarak geleceğim. Vize başvurumu ne kadar 

süre önce yapmalıyım?

Gideceğiniz ülkenin ne kadar süre geçerli pasaport istediğine dikkat edin.



Nomination isteyen kurumun web adresini ve nomination yapılması gereken yerin e-mail 
adresini bilgilerinizle son tarihten en geç 

10 gün önce 

mayyakabasakal@erzincan.edu.tr 

veya 

erasmus@erzincan.edu.tr 

e-posta adreslerine gönderiniz.

Belge, bölüm koordinatörünüz tarafından imzalanabilir ve gönderilebilir. Ofis onayına 
gerek yoktur.



 
 

TURKISH REPUBLIC 
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM UNIVERSITY 

Office of International Relations 
Erasmus+ Program 

 
This is to confirm 
 that the student : …..(isim) is coming from our institution: 
Date of Birth  : … 
Sex   :  Female/Male 
Nationality  : Turkish 
Study programme :  … 
Planned study period :   Spring/Fall/ Fall and Spring 
E-mail address  :  … 
Name of Institution : Erzincan Binali Yıldırım University 
 
 
Name of signatory : …  
 
Function of signatory : … (Departmental Coordinator, on behalf of Erasmus Coordinator Assoc. 
Prof. Dr. Vehbi Aytekin SANALAN 
 
Department  : …  
 
Phone:   :              +90446 226 66 66 
 
Fax:   :              +90446 226 66 65 
 
 
After the stay abroad the above mentioned student will return to our institution and finish his/her studies 
there. 
 
(imza) 
Erzincan, 29th May 2018               
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Online başvuru formu

– Gidilecek olan kurumun, başvuru formunun doldurulması
gerekmektedir. Zorunludur.

– Her üniversite web sayfasında kendi online başvuru tarihlerini
yayınlamaktadır. Başvuru belirtilen tarih aralığında yapılmalıdır. Online
başvuru yapmayan öğrencinin hak kazandığı üniversiteye gitmesi
mümkün olmamaktadır.

Başvuru Formu, karşı kurumun web sayfasında bulunan 
«Application Form»



BAZI ÜNİVERSİTELER BAŞVURU ESNASINDA 
PASAPORT NUMARASI İSTER

 Öğrenci numarası veya
 TC Kimlik No. yeterli olabilir

Eğer pasaportunuz henüz yoksa ve karşı kurum tarafından zorunlu tutuluyorsa

 Pasaport numarasını isteyen kuruma henüz pasaportunuzun olmadığı, olur 
olmaz bildireceğiniz konusunda bilgilendirme yapmalısınız. Bir an önce 
pasaport başvurunuzu yapınız.



ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

YTB burslu öğrencilerin bursları, Erasmusa katıldıklarında kesilir.  

SONUÇ:Ya Erasmus hibesi alarak gidilir. Ya da YTB bursu devam eder 
Erasmus’tan vazgeçer. 



Barınma Başvuru Formu

– Gidilecek olan kurumun Barınma Başvuru Formunun doldurulması

ve başvurunun zamanında yapılması gereklidir.

– Barınma Başvuru Formu (Accommodation Form), gidilecek

üniversitenin web sayfasında bulunabilir. Kalacağınız yerin önceden

ayarlanması içindir.Avans ödemesi gerekebilir.

Accommodation Form/Housing Form olarak adlandırılabilir.



Learning Agreement
 1 Dönem için 30 AKTS, 2 dönem için 60 AKTS belirlenmelidir.

Gidilecek olan kurumda alınacak derslerin (dönemlik ±30 AKTS) belirlenmesi

gerekmektedir.AKTS değeri bir dönemlik minimum 27/28, maksimum 32/33 olabilir.

1.Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) (biri öğrencide, biri bölümde, biri

gidilecek kurumda ve biri de Uluslararası İlişkiler Ofisinde kalacak şekilde dört nüsha

düzenlenir)

2. İngilizceTranskript ile birlikte Koordinatörlüğe teslim edilir.











Akademik Tanınma Belgesi
 Learning Agreement belgesinde onaylanan dersler, Akademik Tanınma

belgesine yazılır ve bölüm koordinatörüne teslim edilir.

 Öğrenim anlaşmasının 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 belgesi, bir örneği öğrencide, bir örneği Uluslararası
İlişkiler Ofisinde ve bir örneği de bölüm koordinatöründe kalacak
şekilde üç nüsha düzenlenmelidir.



 İlgili kurumun başvuruda isteyecekleri belgeler değişiklik gösterebilir. Gidilecek

üniversitenin web sayfasından tüm gerekli evraklar ve süreç hakkında bilgi edinmelisiniz.

 Eğer karşı kurum evrakların posta ile teslimini talep ediyorsa, gerekli tüm evraklarla

Koordinatörlüğümüze geliniz. Evraklar Koordinatörlüğümüz tarafından postaya verilir.

Karşı kurum tarafından istenilebilecek belgeler:

 Öğrenci Başvuru Formu (ıslak imzalı ve fotoğraflı bir şekilde)

 Learning Agreement (İngilizceTranskript ile birlikte)

 Yurt Başvuru Formu

 Dil Belgesi (Bu Form UİK tarafından hazırlanır)



Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

 Bölüm Koordinatörünüzle başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, Kabul Mektubunun

gelmesi beklenir.

 Belirtilen adrese göre, size, bölüme veya Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne posta

yoluyla gelecektir. İşlem takibi açısından UİK adresi verilmesi en doğrusu olacaktır.

 Kabul mektubunun taralı formu Elçilikler tarafından kabul edilmediği için adresin doğru

olması önem taşımaktadır.

 Kabul mektubu gelir gelmez, vize işlemlerini başlatmak üzere randevu almalısınız.





OFİSE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

• Kabul Mektubu

• Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)

• Akademik Tanınma (Recognition Sheet)

• Sağlık Sigortası

• Vize/Pasaport Fotokopisi

• İngilizce Öğrenci Belgesi/Transkript

• Euro Hesabı IBAN No



OFİSİMİZİN SİZLERE SAĞLAYACAĞI BELGELER

• Vize Yazısı/Erasmus Öğrencisi Teyit Yazısı (Vize, pasaport, yurt işlemleri için)

• Dil Belgesi

• Hibe Sözleşmesi

• Erasmus Öğrenci Beyannamesi

• Belgeler ofisimizden veya sistem üzerinden alınabilir.



HİBELER

 Hibe miktarları her yıl Ağustos ayında Ulusal Ajans tarafından ilan edilir.

 Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre öğrencilere duyuru yapılacaktır.

 Her ülke grubu için ayrı hibe miktarları vardır.

 Ay ve gün bazında ödeme yapılmaktadır.

 Hibeler Hibe hesaplama aracı (Kabul Mektubuna göre) kullanılarak belirlenmektedir.



Gitmeden önceki %80’lik kısım

Kabul mektubu (Öğrenci Bilgi Formu) üzerindeki tarihe göre (tahmini bir süre) belirlenir 

ve ödemesi yapılır.

***

Döndükten sonraki %20’lik kısım

Başarılı olma durumu ve Katılım Sertifikası (Akademik Takvime uygun) üzerindeki tarihe 

göre (çelişen durumlarda gerekirse pasaport giriş-çıkış mühürleri)



PLANLANAN FAALİYET DÖNEMİ TAMAMLANMADAN 
DÖNÜLMESİ

3-12 ay arası

 Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu 

hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Yapılan ödemenin iadesi talep edilir.

 ... mücbir sebeplerle erken dönülmesi durumunda, yurtdışında kalınan süre 

karşılığı olan hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin 

iadesi talep edilir.



ERASMUS HİBESİNİN %80’İNİ AL ABİLMEK İÇİN TESLİM 
EDİLECEK BELGELER:

En geç Ağustos Ayı sonuna kadar;
• Kabul Belgesi/Mektubu

• Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

• Akademik Tanınma Belgesi

• Sağlık Sigortası

• Euro Hesabı IBAN No

• Vize/Pasaport fotokopisi



ERASMUS HİBESİNİN KAL AN %20’SİNİ AL ABİLMEK İÇİN 
TESLİM EDİLECEK BELGELER:

Döndükten sonra en geç 1 ay içinde;
 Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet)

 Katılım Sertifikası

 Öğrenim Anlaşması (During the Mobility)

 Çevrimiçi AB Anketi

 Pasaportun (giriş-çıkış) fotokopisi

 Gidiş-Dönüş Uçuş Kartları



Sömestr ve resmi tatil haricinde 7 günden fazla ev sahibi şehir / ülkeden ayrı kalınması, 
dönüş hibenizde kesinti sebebidir.

Dönüşünüzde gerekli belgeler teslim edilmez ise: %100 hibe iade ALINIR.

Erasmus

bir “yabancı dil programı”  

tam anlamıyla bir “burs” programı ve

bir “diploma” programı 

………….değildir. 

Hibeler katkı niteliğindedir.



ÖNEMLİ İPUÇLARI

 Sending Institution: Erzincan Binali Yıldırım University

 Erasmus ID Code: TR ERZINCA01

 Erasmus Pic Code: 941937707
 ISCED Codes: Her bölüme göre farklılık gösterir, internet sayfamızdan listeye ve linke 

ulaşabilirsiniz.

 Erasmus+ Institutional Coordinator: Assoc. Prof. Dr. V. Aytekin SANALAN



ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KARTI
www.isic.com





KOORDİNATÖRLÜK SÜRECİ

Kabul Mektubunun ulaşmasıyla birlikte Koordinatörlük süreci başlar.

– Öncelikle, her elçiliğin kendine ait kuralları ve dokümanları olduğu ve bu yüzden de
elçiliğin web sayfasını dikkatle incelemeniz veya elçiliği arayarak süreç konusunda bilgi
edinmeniz gerekmektedir.

– Kabul mektubu gelir gelmez vize randevusu almalısınız.

– Elçiliğin talep ettiği koşulları da göz önünde bulundurarak seyahat ve sağlık sigortası
yaptırmalısınız.



– Randevu günü belli olduğunda, randevu tarihinden en erken 1 hafta önce

Koordinatörlükle iletişime geçmeniz ve Vize Yazısı talep etmeniz gereklidir.Vize Yazısı,

birçok elçilik tarafından e-imzalı kabul edilmediği için ıslak imzalı ve mühürlü olarak

hazırlanır. İmzalı ve mühürlü vize yazısı, talep etmeniz durumunda postaya verilir.

– Vize Yazısı içeriği: öğrencinin adı soyadı, bölümü, gitmeye hak kazandığı üniversite

adı, ülkesi, hareketlilik tarihleri, ve aylık alacağı hibe miktarı



 Halk Bankası 344 Şube Kodlu Erzincan şubesinden Euro hesabı
açtırmalısınız. Banka ile olan protokolümüz gereği, bu şubeden açılan Euro
hesaplarından hiçbir şekilde kesinti yapılmamaktadır. Hesap numarasının resmi
şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

 Vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli evrakların elçiliğe teslimi ve vizenin
teslim alınarak bir kopyasının Koordinatörlüğe gönderilmesi (mail yoluyla) üzerine
hibelendirme süreci başlar.

 Hibe sözleşmesi ofis tarafından hazırlanır ve e-posta adresinize gönderilir. Hibe
sözleşmesinden 2 adet çıktı alınır, dikkatle okuyup tüm bilgilerin doğruluğu kontrol
ediltikten sonra 2 nüsha da ıslak imzalı olarak Koordinatörlüğe teslim edilir (elden
veya posta ile). Hibe sözleşmesi olmadan hibe tahsisi mümkün değildir.



ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Yurtdışına gitmeden ders kaydınızı yaptırabilirsiniz veya yaptırmayabilirsiniz. 

Ancak

Otomasyon sisteminde Erasmus Öğrencisi olarak işaretlenmeniz zorunludur.

***

Gideceğiniz kurumda hiçbir şekilde harç ücreti ödemezsiniz. Hiçbir kurum Erasmus
öğrencisinden harç ücreti talep edemez. Harç parası talep edilmesi Uygulama El Kitabı’na 

tamamen aykırıdır.

Ancak

Karşı kurum, hizmet bedeli talep edilir. Bu ücretin ödenmesi zorunludur.



HAREKETLİLİK SIRASINDA



DURING THE MOBILITY

 Hareketliliğe başladıktan sonra During the Mobility talep edebilirsiniz.

 Karşı kurumda ders açılmaması, dersin İngilizce dilinde açılmaması ya da başka kabul

edilebilir gerekçelerle, During the Mobility talep edebilirsiniz. Buna Ekle-Çıkar Formu da

denilmektedir.

 Learning Agreement belgesinin 2. sayfasında bulunan bu kısımda, çıkarmak istediğiniz dersi

yazar ve «Delete» işaretlersiniz; eklemek istediği dersi yazar ve «Add» işaretlersiniz.

Öğrenci, bölüm koordinatörü ve karşı kurum tarafından imzalandıktan sonra belge hazırdır.

Karşı kurumun ve bölüm koordinatörünüzün onayını almayı unutmayın lütfen!

 Tekrar Akademik Tanınma hazırlamalı ve onay talep etmelisiniz.





 Koordinatörlüğümüz bu süreç konusunda haberdar edilmelidir. İmzalı «During the

Mobility» formunun bir nüshasının ve Akademik Tanınma belgesinin de UİK’ya gönderilmesi

gerekmektedir.

 During the Mobility, hareketlilik başladıktan sonraki 1 ay içerisinde (karşı kurumdaki

yükseköğretim kurumunun ders başlama tarihi itibariyle) talep edilmeli ve tamamlanmalıdır.

Aksi mümkün değildir!



 Hareketliliğin başarılı sayılabilmesi için minimum süre 3 aydır.

 3 aydan önce dönmek isterseniz, hareketlilik başarısız sayıldığı için tahsis edilen hibe geri

alınır.

 Güz dönemi için gidenler, Bahar dönemine uzatma talebinde bulunabilir. Koordinatörlük

yeterli hibe onayını verdikten sonra, bölüm koordinatörü onayı istenir. Bölüm onayının

ardından yeni Learning Agreement ve Akademik Tanınmanın hazırlanması ve onaylanması

gerekmektedir.

 Bahar dönemi öğrencileri uzatma talep edemez!





HAREKETLİLİK SONRASI

 Hareketliliğin bittiği konusunda bölüm koordinatörünüzü bilgilendirmelisiniz.

 Transkript ve katılım sertifikası bölüm koordinatörüne teslim edilmez. Bu belgeler,
Koordinatörlüğe teslim edilir.

 Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gereken belgeler:

• Katılım Sertifikası

• Transkript

• Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların fotokopisini

Transkriptin doğruluğu karşı kurumla teyit edildikten sonra Transkript ve Katılım 
Sertifikası üst yazı ile bölüme ve dolayısıyla bölüm koordinatörüne gönderilir.



 Transkript ve After the Mobility (Learning Agreement 3. Bölüm) aynı belgeyi ifade 
etmektedir.

 Bazı üniversiteler After the Mobility doldurmayı tercih ederken bazı üniversiteler ayrıca 
Transkript belgesi hazırlamaktadır.





 Transkript bölüme ulaştıktan sonra Denklik sağlanır.

 Karşı kurumda alınan dersler ile kurumumuzdaki karşılıkları değerlendirilir.
Web sayfamızda ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında
yayınlanan resmi Not Dönüşümü tablosu esas alınarak Not Dönüşümü
gerçekleştirilir ve transkripte işlenir.



 Belgelerin teslim edilmesinin ardından, %20 dönüş hibelendirme süreci başlar.

 Üniversite yönetimimizin aldığı karar gereği, bir ve üzeri dersten geçen öğrenciye %20 hibe
tam ödenir. Hibenin tam alınabilmesi için ayrıca

– OLS dil kursunun tamamlanması

– Participant Report adı verilen online anketin 

doldurulması zorunludur.





ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
• Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü:
• Doç. Dr. V. Aytekin SANALAN

• Uluslararası İlişkiler Ofisi:
• Öğr. Gör. Nihan ÇELİKER
• Öğr. Gör. Mayya KABASAKAL
• Öğr. Gör. Aycan YILDIZ YILMAZ (Mevlana Değişim Programı)
• Öğr. Gör. Aigerim SERDALİYEVA (İkili Protokoller ve Mevlana DP)

• İletişim: +90 446 226 66 66-12015 (Erasmus Ofis)
• E-posta: erasmus@erzincan.edu.tr
• nceliker@erzincan.edu.tr
• mayya.kabasakal@erzincan.edu.tr
• ayildiz@erzincan.edu.tr
• aserdaliyeva@erzincan.edu.tr
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