
ERASMUS+ KA131 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ  

YOL HARİTASI 

1. Başvuru OBİS üzerinden yapılır. 

Bu rehber; bu adımı tamamlayan (başvuru, sınav, başarı puanı ilanı, asil-yedek-hibesiz liste ilanı 
aşamalarını geçen) “asil liste adayı”-hibeli veya hibesiz öğrenciler için hazırlanmıştır.  

2. Oryantasyon 
Toplantısı (birinci) 

1. Oryantasyon Toplantısı, ADU UİK tarafından; “asil liste adayı” -hibeli veya hibesiz- öğrencilere yönelik 
yapılır.  

3. Nominasyon 
(Aday gösterilme) 

Gitmeye hak kazandığınız yükseköğretim kurumuna, ADU UİK tarafından nomine edilirsiniz.  

4. Yurt Dışındaki 
Yükseköğretim 
Kurumuna Başvuru 

 ADU UİK tarafından aday gösterilmenizin ardından; gitmeye hak kazandığınız kurumdan başvuru 
işlemlerinizle ilgili detaylı bilgi içeren bir e-posta alırsınız. Bu tür bir e-posta göndermeyen 
kurumlar da olabilir, bu sizi endişelendirmesin. 

 Yurt dışındaki kuruma başvuru farklı şekillerde olabilir:  
- “Çevrim içi (online) başvuru” şeklinde olabilir.  
- Başvuru belgelerinin taranarak “e-posta” ile gönderimi şeklinde olabilir.  
- Başvuru belgelerinin “posta” ile gönderimi şeklinde olabilir.  

 Son başvuru tarihlerine uyumlu olduğunuzdan, belge gönderiminde karşı kurumun 
istediği belgeleri temin ettiğinizden emin olunuz. Bu aşamada da ADU UİK 
koordinatörünüzle iletişim halinde olmanız gerekir. 

 Başvuru için istenen belgeler GENELLİKLE aşağıdaki gibidir. Bunlardan daha az veya farklı belge de 
istenebilir. Takibi, öğrenci sorumluluğundadır: 

- Çevrim İçi Öğrenim Anlaşması-OLA (Online Learning Agreement) 
- Not Çizelgesi (Transcript of Records) 
- Konaklama Belgesi (Accommodation Form)  

 Gidecek öğrenciler yurt dışında kalacakları yerleri kendileri ayarlayacaklardır. Bunu 
gidecekleri üniversitenin web sayfasından takip edebilirler. Başvurunun mümkün 
olduğunca erken tamamlanması ve konaklama başvurusunun da aynı süreçte 
tamamlanması önemle tavsiye edilir. Konaklama başvurusu daha sonraya bırakılırsa 
öğrenciler fiyatı yüksek yerlerde kalmak zorunda kalabilirler. 

- Pasaportunuzun kimlik sayfasının fotokopisi 

5. Oryantasyon 
Toplantısı (ikinci) 

 Tüm öğrencilerin başvuru süreci tamamlandıktan sonra 2. Oryantasyon Toplantısı düzenlenerek, 
sürecin devamına ilişkin bilgilendirme yapılır.  

6. Davet Mektubu  Başvurunuz tamamlandıktan sonra, kabul edilmeniz halinde; gideceğiniz kurumdan size vize 
başvurusunda sunabilmeniz için “davet mektubu” gönderilecektir.  

- Davet mektubunuz tarafınıza ulaşır ulaşmaz, ADU UİK koordinatörünüzü e-posta ile 
bilgilendirerek “elçilik yazısı”nı talep ediniz. Aydın dışındaysanız, açık posta adresinizi ve cep 
telefonunuzu da e-postanıza yazınız. Elçilik yazınız size posta/kargo ile gönderilecektir.  

7. Vize  Davet mektubunuzu alır almaz, vize başvurusu için ilgili büyükelçilik-konsolosluktan-aracı 
kuruluştan randevu alınız. Vize için gerekli belgelerinizi hazırlamaya başlayınız.  

 Vize randevu tarihinizde tüm belgelerinizi ilgili makama eksiksiz olarak sununuz.  

 Vizenizi alır almaz, ADU UİK koordinatörünüzü bu konuda bilgilendiriniz. 

8. ADU ile Hibe 
Sözleşmesi 

ADU UİK koordinatörünüz, sizden birtakım belge ve işlemler talep edecektir.  

 Pasaportunuzun vize sayfası (fotokopisi/okunaklı fotoğrafı) 

 Uçak bileti (fotokopisi/okunaklı fotoğrafı) 

 Seyahat Sağlık Sigortası (veya ilgili bir SGK sigorta belgesi-örn: AT/11) (fotokopisi/okunaklı 
fotoğrafı) 
(Ülkemiz, bazı ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Örneğin, 
hamilerinden biri sigortalı olan, Almanya’ya giden bir öğrencinin SGK’dan alacağı bir belgeyle 
(AT/11) ayrıca “Seyahat Sağlık Sigortası” yaptırmasına gerek kalmaz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için 
TIKLAYINIZ. 

 OLS (Online Linguistic Support) Assessment Test (çevrim içi) yapılır. 
- Erasmus programından yararlanacak öğrencilerin Online Dil Sınavı’na (OLS - Online Linguistic 

Support) girmeleri zorunludur. Aksi takdirde yararlanıcı ile sözleşme imzalanamaz ve 
öğrencinin her türlü evrakı hazır olsa dahi gidemez.  
OLS ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ. 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/SGK+Internet/emeklilik/yurtdisi_islemler/yurtdisi_saglik_islemleri/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-linguistic-support


 Ziraat Bankası Euro Hesap Cüzdanı (fotokopisi/okunaklı fotoğrafı) 

 ADU ile Öğrenci arasında “Hibe Sözleşmesi” imzalanır. Hibe Sözleşmesi belgesi için TIKLAYINIZ.  

9. Hibenin Hesabınıza 
Yatırılması 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, dönemlik hibenizin (4 veya 5 aylık) %80’i Ziraat Bankası Euro 
hesabınıza yatırılır. 

10. Yurt Dışına Seyahat  Yola çıkmadan önce, ev sahibi kuruluşu varış tarihiniz hakkında bilgilendirmeniz önerilir.  

 Seyahat rotanızı tüm noktalarıyla (hava limanından konaklama noktasına hangi tren/otobüsle 
gideceğinizi vs) önceden planlamanız önerilir.  

 Yurt dışındaki konaklama yerinize vardığınızda, takip eden ilk iş gününde ev sahibi kurumun uluslar 
arası ofisini, yazışmakta olduğunuz koordinatörü (mümkünse randevu alarak) ziyaret ediniz. Şayet 
tüm gelen öğrenciler için bir buluşma/oryantasyon etkinliği varsa, bu etkinliğe katılmanız yeterlidir.  

 İlgili koordinatörünüzden, Varış Belgesi’ni (Confirmation of Arrival) belgesini imzalayarak ve 
mühürleyerek Koordinatörlüğümüze (erasmus@adu.edu.tr adresine) göndermesini rica ediniz. Ev 
sahibi kurumunuzun kendine ait bir varış belgesi olmaması halinde, ADU Varış Belgesi’nin 
imzalanmasını isteyebilirsiniz. ADU Varış Belgesi için TIKLAYINIZ.  

11. OLA-Ekle/Sil  Gidilen üniversitede seçilen dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı 
öğrenim anlaşmasında değişiklik yapılması gerektiğinde belge güncellenmelidir. Öğrenim 
Anlaşması’nın ikinci sayfası (Changes to the Original Proposed Learning Agreement) bunun için 
hazırlanmıştır. Yapılacak her değişiklik için öğrencinin Erasmus Bölüm Koordinatörünün görüşünü 
ve onayını alması gerekmekte olup gerekli onaylama için ders değişikliklerini içeren Öğrenim 
Anlaşması Değişiklik Belgesi’nin imzalanması gerekmektedir. 

 Öğrencinin aldığı derslerde değişiklik olursa, bu değişikliğin OLA sisteminde düzenlenerek tüm 
taraflarca imza edilmesi ZORUNLUDUR. Şayet bu değişiklik yapılmazsa, dönem sonundaki 
transkriptle öğrenim anlaşması arasında uyumsuzluk olacağından, eşdeğerlikte sorun yaşanacaktır. 

 OLA ile ilgili detaylı bilgi içeren sunum için TIKLAYINIZ. 

12. Dönem Sonu  Ev Sahibi Kurumdan Alınacak Not Çizelgesi (Transcript of Records). 

 Katılım Sertifikası (Confirmation of Stay): İlgili koordinatörünüzden, öğrenim başlangıç ve bitiş 
tarihlerinizin yazılı olduğu Katılım Sertifikası (Confirmation of Stay) belgesini imzalayarak ve 
mühürleyerek Koordinatörlüğümüze (erasmus@adu.edu.tr adresine) göndermesini rica ediniz. Ev 
sahibi kurumunuzun kendine ait bir katılım sertifikası olmaması halinde, ADU Katılım Sertifikası’nın 
imzalanmasını isteyebilirsiniz. ADU Katılım Sertifikası için TIKLAYINIZ. 

- Not Çizelgesi’nde (Transcript of Records) öğrenim başlangıç ve bitiş tarihleri yazılıysa, ayrıca 
“Katılım Sertifikası”na gerek olmayabilir. 

 Öğrenim Anlaşmasının (OLA) “Hareketlilik Sonrası-After Mobility” bölümü. 

 Katılımcı Anketi’nin doldurulması (çevrim içi)-öğrenciye e-posta daveti ile bağlantı gelecektir.  

 Çevrim içi Dil Sınavı 2’nin (OLS Final Test) tamamlanması (çevrim içi)-öğrenciye e-posta daveti ile 
bağlantı gelecektir. 

13. Nihai İşlemler  Madde 12’deki tüm belge ve işlemler tamamlandıktan sonra, hak ettiğiniz %20 hibe ödemesi 
hesaplanacak ve tarafınıza bildirilecektir.  

 Dönüşünüzde sunacağınız belgelere göre toplam “öğrenim gün sayınız” kesinlik kazanacak ve kalan 
%20 hibe ödemeniz hesabınıza yatırılacaktır.  

 Aldığınız toplam kredinin en az %50’sinden başarılı olmanız gerekmektedir. Aksi halde, 
hareketliliğinizin toplam gün sayısının %20’si kadar gün hibelendirilmeyecek, size fazla ödeme 
yapılmışsa da iadesi talep edilecektir.   

 

DİKKAT: 

AKTS-ECTS 
- Öğrenciler gidecekleri kurumda alacakları dersleri gösteren anlaşmalarını bölüm/fakülte Erasmus Koordinatörü ile 

birlikte hazırlayacaklardır.  Öğrenciler ders içeriklerini kendileri kurumun web sayfasından edinecek, daha sonra 
koordinatörleri ile birlikte uygun dersleri seçeceklerdir. Öğrenim anlaşmasına seçilecek dersin kodu ve ECTS 
kredisi mutlaka yazılacaktır. Bütün öğrencilerin bir yarıyılda 30 ECTS kredisi alması gereklidir. 

- Değişimden yararlanacak öğrenci ister lisans, ister yüksek lisans, ister doktora düzeyinde olsun; mutlaka ECTS 
kredisi almak zorundadır. Öğrenci gittiği kurumun yapısına göre klasik sınıf yöntemiyle ders almak zorunda olmayıp 
proje hazırlama, seminer verme, inceleme yapma, laboratuar çalışması gibi akademik aktiviteler sonucunda da 
ECTS kredisi alabilir. Dolayısıyla ders aşamasını tamamlamış olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, tezlerine 
yönelik olarak yaptıkları çalışmaları ECTS ile kredilendirebilirler. 

https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33373736
mailto:erasmus@adu.edu.tr
https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33373733
https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33373535
mailto:erasmus@adu.edu.tr
https://idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33373734


PASAPORT 

- Asil listede ilan edilen (veya yedek listede kalarak hibesiz hareketliliğe başvuran ve başvurusu kabul edilen) 
öğrencilerin, mümkün olan en kısa zamanda pasaporta başvurması önerilmektedir.  

- Pasaport başvurusu yapan herkesin pasaport defter bedelini ödemeleri zorunludur. Bu bedel Mart 2022 itibariyle 
225.00TL’dir.   

- Bununla birlikte 25 yaşından küçük tüm öğrenciler, pasaport harç bedelinden muaf olarak pasaport 
alabilmektedir. Bunun için, pasaport başvurusu sırasında başvuru makamına öğrenci belgelerini ibraz etmeleri 
yeterli olacaktır.  

- Öğrencilerin en az iki yıl geçerli olan bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir.  
- 25 yaşından büyük (veya hareketliliğini kapsayan süre içerisinde 25 yaşını dolduracak olan) öğrencilerin, pasaport 

harç bedelinden muaf olabilmeleri için Koordinatörlüğümüzden bir yazı almaları gerekmektedir. Bu yazıyı talep 
edecek olan öğrencilerin erasmusogrenim@adu.edu.tr adresine e-posta ile durumlarını anlatarak “harçsız 
pasaport yazısı” talep etmeleri gerekmektedir.  
 

 LÜTFEN UNUTMAYIN! 

- Hareketlilikten hibesiz yararlanan öğrenciler (non-grant) de, hibe alan öğrenciler ile aynı hak ve yükümlülükler 
çerçevesinde yararlanabilirler. 

- Sizinle yapılacak tüm iletişim ÖĞRENCİNO@STU.ADU.EDU.TR e-posta adresiniz üzerinden yapılacaktır.  
- Yurt dışına giden öğrencinin eğitim gördüğü süre boyunca herhangi bir sorun yaşarsa (üniversitede, kaldığı yurtta, 

bir hocasıyla, başka öğrencilerle, v.s.) ADU UİK’e bilgi vermesi gerekmektedir. 

  

  

  

mailto:erasmusogrenim@adu.edu.tr
mailto:ÖĞRENCİNO@STU.ADU.EDU.TR

