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İçerik 

• Erasmus+ Programlarının yürütülmesinde 
önemli kurumlar

• Erasmus+ Web sayfası

• Erasmus+ Ana Başlıklar

• Erasmus+ Programları

• Başvuru Süreci

• Soru - Cevap



Erasmus+ Değişim Programları 
İlgili kurumlar

AVRUPA KOMİSYONU

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

ÜNİVERSİTELER



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



Ulusal Ajansın 
sayfasında sizlere 
göre farklı 
seçenekler olabilir. 

Dış İlişkiler 
Erasmus 
Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler 
Erasmus 
Koordinatörlüğü



ERASMUS+ nedir?
– Erasmus+ Programı, üniversitelerde kayıtlı lisans ve 

lisansüstü öğrencilerinin ve personelinin eğitimlerine 
yurt dışındaki bir üniversitede devam etmelerini 
sağlamaları ve yeni iş olanakları elde edebilmeleri 
amacıyla AB tarafından destelenen programların genel 
adıdır.

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

– 2021-27 yıllarında da Erasmus+ olarak devam edecek.



Erasmus+ Koordinatörlüğü 
“Yüksek Öğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” 

faaliyetlerini yürütmektedir:

• Öğrenci Hareketliliği 

– Öğrenim 

– Staj

• Personel Hareketliliği 

– Ders Verme 

– Eğitim Alma

YADYO’nun karşısında PTT önünde Dış İlişkiler Binası
Zemin katta Erasmus Koordinatörlüğü



Web sayfamızda öğrenim, staj, anlaşmalar ve KA107 hakkında bilgileri görebilir, duyuruları ve etkinlikleri 
takip edebilirsiniz.



Öğrenci Hareketliliği

• Program Ülkeleri ile hareketlilik (Avrupa 
Birliği Üyesi ülkeler)

• Öğrenim Hareketliliği

• Staj Hareketliliği

• Doktora Hareketliliği (2021-27 yeni dönemde)

• Karma Hareketlilik (2021-27 yeni dönemde)

• Ortak Ülkelerle hareketlilik (KA107 –
Avrupa Dışı Ülkeler)

• Öğrenim Hareketliliği



Programdan yararlanma süresi

• Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği asgari 2 ay

(2021-27 döneminde süreler)

• Erasmus+ Staj Hareketliliği asgari 2 ay

•Karma Hareketlilik: Karma hareketlilikte, hareketliliğin

toplam süresi yukarıda belirtilen asgari ve azami süreler olmak üzere, fiziksel

hareketlilik süresi asgari 5 gün azami 30 gündür

•Doktora Hareketliliği: Doktora hareketliliğinde, kısa dönem

fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür



Erasmus Uygulama El Kitabı (sayfa 9)



Kimler katılabilir?

• Yüksek Öğretim Kurumunda tam zamanlı olarak 
kayıtlı olan tüm öğrenciler

• Genel not ortalaması 

– Lisans/Önlisans: 2.20 (4’lük sistem)

– Yüksek Lisans/Doktora: 2.50 (4’lük sistem)

Başvurusu uygun bulunanlar sonrasında B2 seviyesinde 
Yabancı Dil Sınavı’na katılıp geçer not almalıdır.



Nasıl başvuru yapabilirim?

• Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 
tarafından yayınlanan duyurularını takip 
ederek

– Erasmus Web sayfasında

– Üniversite ana sayfasında yer alan duyurularda

– Fakülte/Bölüm duyuru panolarında

– Dış İlişkiler duyuru panolarında



Dış İlişkiler/Erasmus web sayfasında duyurular



Duyurular ne zaman yayınlanır?

• Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği başvuruları 
genellikle Ocak ayı içerisinde sayfada yayınlanır.

• Erasmus Staj Hareketliliği bütçe kullanım durumuna 
göre Ek çağrılar yayınlanabilir

• Erasmus KA107 duyurusu genellikle kontenjanlara 
göre yapıldığından Kasım ve/veya Nisan aylarında 
yayınlanır. 



Başvuru nasıl yapılır?
• Duyuru metnini dikkatlice okuyunuz!

• Başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını, sınav tarihlerini, başvuru 
belgelerini not ediniz!



Başvuru nasıl yapılır?
Aşağıdaki aşamalarla başvuru yapabilirsiniz

• Başvuru duyurusunu sonuna kadar dikkatlice 
okuyunuz.

• Başvuru metninin içerisinde yer alan Online 
Başvuruyu doldurunuz.

• Online Başvuru belgesinin kağıt ortamında 
çıkarılıp imzalı halini + Son Transkript (Öğrenci 
işlerinden ıslak imzalı ve mühürlü) + Fotoğraf
ile birlikte Dış İlişkiler birimine getiriniz.



Başvuru sonuçları?
• Başvurular “uygunluk testi” sonucunda 

İngilizce/Almanca/Fransızca gibi öğrenim görülecek yabancı dil 
sınavına girecek olan öğrenciler belirlenir.

• Listeler Dış İlişkilerin web sayfasında yayınlanır

• İngilizce sınavı ile ilgili bilgiler YADYO web sayfasında yer alır.



Erasmus Uygulama El Kitabı 



Erasmus Notu= GNO + Dil Puanı

• Yabancı dil sınavında başarılı olanların sınav 
sonuçları ve Genel Not Ortalaması toplanarak 
Erasmus Puanı hesaplanır.

• Erasmus notlarına göre en başarılı öğrenciden 
aşağıya doğru listeler hazırlanır

• Her öğrenci kendi bölümü içerisinde başarı 
sırasını dikkate almalıdır. Listeler Erasmus 
puanına göre lisans/yüksek lisans/doktora 
öğrencisi olma durumlarına bakılmaksızın 
sıralanır.



Okullara yerleşme

• Her bölümün Erasmus Koordinatörü 
öğrencileri anlaşmalı olan üniversitelere 
yerleştirir.

• Öğrenciler yerleştirildikleri üniversitelerin 
başvuru koşullarını takip eder ve başvuru 
belgelerini hazırlar.

• Kabul edilen öğrencilerin öğrenim sürelerine 
göre Erasmus Hibesi hesaplanır. 

• Gerekli tüm evraklar tamamlandıktan sonra 
hareketlilik başlar ☺



Hangi Ülke? Hangi Okul?

• Çukurova Üniversitesinin toplamda 400’e 
yakın Erasmus ikili anlaşması vardır.

• Her bölümün kendi anlaşma ve öğrenci 
kontenjanı vardır.

• Her bölümün anlaşmalı olduğu ülkeler ve 
üniversiteler farklı olabilir.

• Anlaşmaları görmek için web sayfasını takip 
edebilirsiniz. 



Bölüm anlaşmaları ve kontenjanlar



Hareketlilik sürecinde neler yapılması gerektiği
* Giden öğrenci rehberinde 
* Bilgilendirme Toplantısı
* Bilgilendirme epostaları



Ka107 Öğrenim Hareketliliği

• Avrupa Dışı ülkelerle Erasmus Öğrenim 
Hareketliliği 

• Her bölüm ve her ülke ile yapılamıyor – Şu 
anda Diş Hekimliğini içeren projemiz yok

• Projelerde yer alan üniversitelerle yapılabiliyor

• Kontenjan ve ülkeler proje dönemlerine göre 
farklılık gösterebilir

• Hibe miktarı daha yüksek + yol ücreti (mesafe 
bandına göre)



Erasmus+ Staj Hareketliliği



Erasmus+ Staj Hareketliliği

• Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir 

işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya 

çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

• Erasmus+ Stajı size minimum 60 gün Avrupa’da bir kuruluşta 

tam zamanlı staj imkanı sunar. 

• Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai 

günü esasına göre yaptığı stajdır



Staj faaliyetinin tanımı

• Staj faaliyeti, belirli bir öğretim 
programı kapsamında yapılan 
akademik çalışmalara ilişkin araştırma 
ödevleri, analiz çalışmaları gibi 
çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

• Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma 
programı için zorunlu olması 
beklenmez. Ancak staj yapılacak 
ekonomik sektör, öğrencinin mevcut 
mesleki eğitim programı ile ilgili bir 
sektör olmalıdır



Nerelerde staj yapılabilir?

• Yapacağınız staj eğitim alanınıza uygun olmak 
şartıyla,  şirketler, fabrikalar, ticaret odaları, sivil 
toplum kuruluşları veya üniversitelerin idari birimleri 
ve araştırma merkezleri gibi birçok kurum ve 
kuruluşta staj yapabilirsiniz



Staj yeri nasıl bulunur?

• Daha önce yararlanmış öğrencilerin staj 
yerlerini araştırın

• https://erasmusintern.org/ arama 
motorundan bölüm ve düşündüğünüz 
süreye göre arama yapabilirsiniz

• Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler web 
sayfasında staj ile ilgili duyuruların takibi

https://erasmusintern.org/




Yurt dışında staj yaparak

• Avrupa’da İş Deneyimi Kazanma fırsatı elde 
edin

• Başka bir ülkede çalışarak kişisel, akademik, 
kültürel ve dil gelişiminize katkı sağlayın

• Daha kendine güvenli, daha bağımsız ve daha 
motive olmuş olarak dönün

• Seyahat edin, yeni yerler görün

• Kendinize yeni olanakların kapısını aralayın 





İletişim
Erasmus Koordinatörlüğü

https://erasmus.cu.edu.tr/

Telefon: 3386411

Öğrenim Hareketliliği: 

outgoing.erasmus@cu.edu.tr

Staj Hareketliliği: 

erasmuspl@cu.edu.tr

https://erasmus.cu.edu.tr/
mailto:outgoing.erasmus@cu.edu.tr
mailto:erasmuspl@cu.edu.tr

