
Erasmus öğrencisi olmak için nasıl 

başvurabilirim? 

Erasmus öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi 

belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler Erasmus Ofisine başvuru 

yapmaktadır.

Erasmus Programından yararlanmak için ne 

yapılması gerekir?

Erasmus+ Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile 

Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü 

arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın bulunmasıdır.

Erasmus öğrencisi olarak seçilmek için hangi 

şartlar gerekmektedir?

Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz.                                                                                                           

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden 

faydalanabilir.                                                                                    

Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 

4.00 olmalıdır.                                                                               Yüksek 

Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 

2.50/4.00 olmalıdır.                                      Değerlendirmelerde; öğrenim 

hareketliliği için % 50 Akademik başarı, % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması 

alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında 

ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. 3 aydan 

daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve 

hibelendirilemez



Erasmus programından kaç kez 

yararlanabilirim?

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, 

doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci 

hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği 

süreleri, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim 

kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam 

süresinin 12 ay’ı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut 

öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine 

geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine 

başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar 

hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim 

kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 

ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu 

hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak 

böyle olması durumunda da bu hareketliliklerin asgari sınırına riayet 

edilmelidir.

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim 

Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi 

bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

Gideceğim Kuruma Eğitim Ücreti Ödemem

Gerekiyor mu?

Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını

yaptırırlar, eğitim ücretlerini öğrenciler, kayıtlı oldukları kendi kurumlarına

yatırırlar ancak ders seçimi yapılmaz. 

Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve

vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile 

sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek 

verilmemektedir



Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca 

alacağım dersleri nasıl seçeceğim?

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte

bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri Erasmus

Ofisi’nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması'nda

öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European

Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve

Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek

üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web

sayfasından indirilerek bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim

Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus bölüm

koordinatörünün ve Erasmus kurum koordinatörünün imzaları ve her iki

kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim

Anlaşması'nın tüm taraflarca imzalı hali Erasmus Ofisine iletilmelidir.Çeşitli

nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin

gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben

en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim

kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış

olması gerekmektedir. Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60

AKTS kredisi hedeflenmelidir.

Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yeri 

nasıl ayarlayacağım?

Misafir olunacak üniversite uluslararası öğrenciler için konaklama sağlamak 

zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları 

durumunda yurt odası ayırır ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi 

verir.Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, 

üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler 

verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir 

seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

Sağlık Sigortası yaptırmalı mıyım?

Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin 

Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.  

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği 

olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve 

kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır.



Vize İşlemleri nasıl yapılacak?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin 

konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime 

gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk 

web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok 

dikkat ediniz. Erasmus Ofisi tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu 

kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren 

bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık 

sağlayabilecektir.

Yeşil Pasaport sahibi olanların vizeye 

başvurması gerekmektemidir
Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.

Değişim dönemim için yurtdışına gitmeden 

önce /  Geri döndüğümde hangi belgeleri 

hazırlamak zorundayım?

Değişim dönemi için yurtdışına gitmeden önce aşağıdaki belgeleri 

hazırlayıp Erasmus Ofisine teslim ediniz:                                                                        

• Ders Denklik Formu

• Kabul mektubunun bir sureti

• Öğrenim Anlaşması'nın aslı

• Öğrenci Değişim Sözleşmesi 

Geri döndüğünüzde aşağıda ki belgeleri Erasmus Ofisine teslim ediniz 

• Transkript

• Öğrenim Anlaşması'nın aslı

• Erasmus Ofisi'ne Katılım Sertifikası

Free Mover Programı Nedir?

Bir veya iki dönemini yurtdışında geçirmek isteyen öğrenciler, bu programı 

uygulayan yurtdışındaki  üniversitelerde Free-Mover öğrencisi (ücret 

ödeyen ziyaretçi öğrenci veya anlaşma ile gelen öğrenciler) olabilirler. Free 

Mover öğrencileri, fakültelerdeki bölümlerin lisans derslerini seçebilirler. 

Free Mover öğrencileri, gidecekleri kurumdaki öğrencilere sağlanan bütün 

hizmet ve imkanlardan faydalanabilirler. Free-Mover Programı 

kapsamındaki öğrencilere herhangi bir burs ya da hibe sağlanmamaktadır. 

Free Mover öğrencileri kendileri için belirlenen sürede hem kendi 

üniversitelerine hem de gidecekleri üniversiteye eğitim ücretlerini ödemekle 

yükümlüdürler



Free Mover Programından faydalanmak için

şartlar nelerdir?

Üniversitemizden Yurtdışında ki başka bir üniversiteye misafir öğrenci

statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde 1 yılı tamamlaması

ve  ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir.

3- Free Mover Programı kapsamında

Üniversitemizden başka bir Üniversitye gitmek

isteyen öğrencilerin yapması gerekenler

nelerdir?

Gitmeden Önce:                                                                                                                                                                                           

• Başvuru Formu

• Beykent üniversitesi’nde ki Fakültesinin / Bölümün yurt dışında geçireceği 

dönemi ve dersleri tanıyacağına dair Dekanlıktan ve Bölüm Başkanlığından 

alınacak bir onay mektubu

• Transkript

• Üniversiteden gelecek kabul mektubu

• Öğrenim Protokolü

• Akademik Tanınırlık Belgesi ( Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile 

Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim 

Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin yurtdışında 

aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır) 

• Pasaport Fotokopisi (Vize sayfası)

Eğitim Dönemi Bittiğinde :                                                                                                                                                                          

• Devam Sertifikası

• Pasaport fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)

• Transkript 

Free Mover Programı kapsamında 

Üniversitemize başka bir Üniversiteden gelmek 

isteyen öğrencilerin yapması gerekenler 

nelerdir?

Üniversitemize Ziyaretçi Öğrenci statüsünde kayıt olmak isteyen öğrenciler 

aşağıda ki formları doldurup ofisimize iletmek zorundadır;                                                                                                                                                                                       

• Başvuru Formu

• Kendi üniversitesinin Beykent Üniversitesi’nde ki dönemi tanıyacağına dair 

bir onay mektubu

• Transkript

• Öğrenim Protokolü


