
 

 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS+ PROGRAMI 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE STAJ HAREKETLİLİĞİ  
UYGULAMA YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç  

Madde 1 –  Bu yönergenin amacı, Erasmus+ Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Aksaray 
Üniversitesi’nde uygulanmasını düzenlemektir. Bu bağlamda Erasmus programı kapsamında Aksaray 
Üniversitesi’nden Avrupa’da bulunan üniversitelere öğrenci öğrenim ve Avrupa’da bulunan 
işletmelere staj amacıyla gidecek ve Avrupa’da bulunan üniversitelerden Aksaray Üniversitesi’ne 
gelecek ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas düzeyindeki öğrencilerle ilişkin 
konuları düzenlemektir. 

Kapsam  

Madde 2 – Bu yönerge, Aksaray Üniversitesinde gerçekleştirilen tüm Erasmus+ Programı öğrenci 
değişim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.  

Dayanak  

Madde 3 – Bu yönerge, Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş olan, “Erasmus Üniversite 
Beyannamesi (Erasmus University Charter)”, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile 
her yıl imzalanan hareketlilik sözleşmeleri, Erasmus Uygulama El Kitabı, Aksaray Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 4 - Bu yönergede geçen:  

a) Üniversite: Aksaray Üniversitesini  

b) Birim: Erasmus Hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak katıldığı 
akademik ya da idari birimleri  

c) Program: Avrupa Birliği Erasmus+ Programı  

d) Koordinatörlük / Erasmus Ofisi: Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğünü  

e) Kurumsal Koordinatör: Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörünü 

f) Birim Koordinatörü: Akademik birimlerde Erasmus Programının koordinasyonundan sorumlu 
olarak, ilgili birim tarafından görevlendirilen koordinatörleri  

g) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığını  

h) Uygulama El Kitabı: Ulusal Ajans tarafından, ilgili yılın Erasmus Programı Faaliyetlerinin temel 
uygulama ilkelerini belirlemek üzere yayımlanan kaynak belgeyi  

i) Yararlanıcı: Erasmus Programının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek kişileri  



 

 

j) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Erasmus Programından yararlanacak yararlanıcı 
adaylarının seçimini gerçekleştirilen komisyonunu  

k) Kurumlararası Anlaşma: Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi en az iki kurum arasında Erasmus 
Programı kapsamında değişim faaliyetleri gerçekleştirmek için imzalanan anlaşmayı ifade eder.  

l) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Değişime katılan öğrencilerin gideceği yükseköğretim 
kurumunu, o kurumda alacağı dersleri, derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilerini 
gösteren ve öğrencinin kendisi, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü ve gideceği yükseköğretim 
kurumunun Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanan belgeyi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Programın Uygulanmasında Görev ve Sorumluluklar  

Madde 5  

a) Aksaray Üniversitesi Rektörü, Kurumun Yasal Temsilcisidir. Ulusal Ajans nezdinde yapılacak 
ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, 
devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin 
Üniversite nihai raporunu onaylar.  

b) Üniversitede Programının genel işleyişi ve koordinasyonundan, uluslararası ilişkilerden 
sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışan Koordinatörlük sorumludur. 
Koordinatörlüğün başında, Rektör tarafından atanan Erasmus Kurumsal Koordinatörü 
bulunur. Kurumsal Koordinatör Programın, Üniversitenin misyon ve vizyonuna uyumlu bir 
şekilde ve Üniversite stratejik planında yer alan uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda 
yürütülmesini gözetir.  

c) Seçim Komisyonu Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden sorumlu Rektör Yardımcısı, Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü bünyesinde görev alan Dış İlişkiler Koordinatörü, Dış İlişkiler Koordinatör 
Yardımcıları, Erasmus Kurum Koordinatörü, Erasmus Uzmanı’ndan oluşur ve 3 yıllığına atanır. 
Görevi sona eren Seçim Komsiyon üyeleri tekrar atanabilir. 

d) Kurumsal Koordinatör, Koordinatörlüğün harcama yetkilisidir. Programa ilişkin her tür 
harcama için onay verir. Üniversite adına, birimlerin kurumlar arası anlaşmalarını imzalar. 
Yılda en az bir kez olmak üzere tüm Birim Koordinatörlerini toplantıya çağırır ve programın 
işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunur.  

e) Programın Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler 
doğrultusunda, yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden Koordinatörlük 
sorumludur. Ulusal Ajans ile koordinasyonu Koordinatörlük sağlar. Programa ilişkin hedef 
bütçeyi planlar, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunur ve Ulusal Ajans tarafından 
tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda 
hareketliliği gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösterir. Hareketlilikte kaliteyi sağlamak için 
gerekli önlemleri alır. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak programın etkinliğini 
artırmaya çalışır. Giden ve gelen öğrenciler için uyum faaliyetleri düzenler. Öğrencilerin 
programdan azami yarar sağlamaları için gerekli önlemleri alır. Erasmus Kurum 
Koordinatörlüğü, programa ilişkin hareketlilik sürelerini ve sayılarını, mevcut bütçe olanakları 
doğrultusunda, adil ve şeffaf olarak, mümkün olan azami yararlanıcı sayısını gözeterek 
belirlemekle yükümlüdür. Programdan yararlanmak üzere alınan geçerli başvuruların 
sayısının, mevcut bütçe olanakları ile karşılanamadığı durumlarda adil bir seçimin 
sağlanabilmesi için Koordinatörlük tarafından ek seçim ölçütleri belirlenir.  

f) Üniversite bünyesinde yer alan Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/ gibi 
birimlerde bulunan her bir bölüm/program için birer Erasmus bölüm/program koordinatörü 
bulunmakta olup bu koordinatörler öğrencilerle ilgili işlemlerde Erasmus Kurum 



 

 

Koordinatörüne karşı sorumludur. Akademik bölüm/program Koordinatörleri, kendi 
akademik birimlerinde Programın yürütülmesinden sorumludur. Bölüm/Program 
Koordinatörleri, birimleri için imzalanması öngörülen kurumlar arası anlaşma taslaklarını 
hazırlar, kendilerine iletilen anlaşma önerileri için görüş bildirirler. Ayrıca, programa katılma 
hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kendileriyle ilgili 
bölümleri inceleyerek onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek üzere başvuruda 
bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli form ve 
belgelerini onaylarlar.  
 

Programa Öğrencilerin Seçimi ve Katılımı  

Madde 6  

Genel Koşullar: 

1. Öğrencinin   
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve/veya 
2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Üniversitede kayıtlı öğrenci olması 

gerekir.  
2. Öğrencinin programa katılacağı dönemde Örgün eğitim veren ön lisans / lisans / yüksek lisans 

/ doktora programlarında birine kayıtlı olmalıdır. Birinci sınıf öğrencileri, yabancı dil hazırlık 
sınıfı, dikey geçiş hazırlık programı ve lisansüstü bilimsel hazırlık programı öğrencileri Erasmus 
programından yararlanamaz. 

3. Öğrenciler en az 3 en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim 
görebilirler. Staj hareketliliği süresi en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj 
hareketliliklerinden her bir eğitim kademesi için (lisans, yüksek lisans, doktora) birden fazla 
defa hibeli ve hibesiz olarak toplam 12 ay yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı 
geçemez.  

4. Programa başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük sistemde 
en az 2,20, lisansüstü ve doktora program öğrencileri için ise bu baraj 4’lük sistemde 2,50’dir 

5. Aksaray Üniversitesi Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları ile ilgili çağrı, 
Ulusal Ajans’ın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde 
üniversitenin resmi internet sitesinde son başvuru tarihinden en az 15 gün önce yayınlanır. 
Yapılması planlanan merkezi yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler, kontenjanlar ve varsa 
akademik birimlerin özel seçim şartları ve başvuru belgeleri ilanda belirtilir. Başvurular 
öncelikle üniversitenin resmi internet sitesinde verilen linkten çevrimiçi olarak alınır. Aday 
öğrenciler yine internet sitesinde yayınlanan Aday Başvuru Formunu resimli ve imzalı olarak 
Erasmus Ofisine teslim ederler.  

6. Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği için yapılacak Merkezi Yabancı Dil Sınavı ile ilgili 
yer ve zaman bilgileri başvuru ile ilgili çağrıda duyurulur. Merkezi Yabancı Dil Sınav puanları 
yalnızca ilgili dönemde geçerlidir. Öğrenciler Merkezi Yabancı Dil Sınavı notu yerine YDS, 
TOEFL ve denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli dil sınavı belgeleri de sunabilirler.   

7. Öğrencilerin başvuru belgeleri Koordinatörlükçe teslim alındıktan ve onaylandıktan sonra, 
ilanda belirtilen tarih aralıklarında değerlendirilmeye alınır. Değerlendirme; öğrencinin 
transkriptindeki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) yüzlük sisteme çevrilmiş halinin 
yüzde 50’si ve öğrencinin Merkezi Yabancı Dil sınavından aldığı notun yüzde 50’si toplanarak 
elde edilen puanlara göre yapılır. Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, 
Rektörlükçe görevlendirilen Seçim Komisyonunda tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir 
ve nihai listeler oluşturulur.  

8. Seçilen tüm asil ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak yıllık hibe 
desteği kesinleşip sözleşme imzalanıncaya kadar aday statülerini korumaktadır. Yararlanıcı 



 

 

adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak katılabileceği, ancak bundan sonra ilan 
edilir.  

9. Erasmus Öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin üniversite Erasmus internet sayfasındaki ikili 
anlaşmalar listesinden bölümleri ile anlaşması olan üniversitelerden ders içeriklerine ve 
müfredatlarına dikkat ederek uygun olanlardan birini seçer ve Erasmus Koordinatörlüğüne 
bildirirler. Öğrenciler öğrenme sözleşmelerini Erasmus Birim koordinatörlükleri ile birlikte 
hazırlar.  

10. Öğrenim hakkı kazanan öğrenciler programdan yararlanacakları akademik dönem(ler) dışında 
alt veya üst dönemlerden ders alabilirler. 

11. Erasmus Öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin bu programdan faydalanabilmeleri için en az bir 
dönemlik ders yükünün olması gerekir.  

12. Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında gidecek öğrencilerin Akademik Tanınma Belgeleri 
hazırlanırken öncelikli olarak içerik denkliği, içerik denkliğinin sağlanamadığı durumlarda 
bölüm Erasmus Koordinatörünün onayı ile kredi denkliği yapılarak akademik tanınma 
sağlanır. 

13. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğrenim gören yararlanıcının tez döneminde 
faaliyetten faydalanacak olması durumunda Erasmus Öğrenim hareketliliği için denkliğin 
sağlanabilmesi için karşı üniversiteden tez veya araştırma derslerine uygun bir ders almak 
zorundadırlar.  

14. Kazanılan Erasmus Öğrenim hakkı veya Erasmus Staj hakkı geçerli dönem içindir. Öğrenciler 
bu haklarını sonraki dönemlere aktaramazlar.  

15. Erasmus Öğrenim hakkı kazanan öğrenciler gidecekleri üniversitelerle öğrenim sözleşmesi, 
aday öğrenci başvurusu ve yurt başvurusu süreçleri boyunca iletişim halinde kalır ve karşı 
kurumdan istenen belgeleri hazırlamakla yükümlüdürler.  

16. Erasmus Staj Hareketliliği hakkı kazanan öğrenciler bölümlerine uygun olarak program 
ülkelerinde bulunan kurum, işletme, organizasyon veya dernek gibi yerlerden kabul mektubu 
alırlar. Bunu takiben öğrenciler bölümlerinden staj yerinin bölümleriyle ilişkili olduğunu 
belirten bir uygunluk yazısı alırlar. Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere staj yer bulmalarında 
yol gösterir; ancak öğrencilerin staj yeri bulmalarında herhangi bir görev veya sorumluluk 
sahibi değildir. Öğrencilerin staj yapacakları kurum, işletme, organizasyon veya dernek ile 
birlikte staj sözleşmelerini hazırlar.  

17. Hibe ödemeleri, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen hibe hesaplama ve dağıtım ilkeleri 
doğrultusunda Koordinatörlük tarafından talep edilen gerekli belgeler tamamlandıktan sonra 
Koordinatörlükçe tahakkuk ettirilir.  

18. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öğrenci seçimleri bir (1) akademik dönemi kapsayacak 
şekilde yapılır. Öğrenim hareketlilik süresini bir (1)  yıla uzatmak isteyen öğrenciler (Güz 
Dönemi gidecek öğrenciler için) uzatmak istedikleri ikinci dönem için yeniden 
değerlendirmeye katılmalı ve bölümlerinden uzattıkları dönem için olur yazısı almalıdır.  

19. Programdan yararlanan öğrencilerin gerçekleştirdikleri ve önceden Birim Koordinatörlerince 
onaylanmış öğrenim/eğitim anlaşmalarında yer alan faaliyetler için akademik tanınma 
sağlanır.  

20. Öğrenci öğrenim görmek üzere gittiği üniversitede zorunlu ders değişikliği yapması 
durumunda, seçtiği yeni ders, gitmeden önce hazırlanan Akademik Tanınma Formundaki 
dersin yerine sayılır. 

21. Hareketlilikten yararlanmaktan vazgeçen yararlanıcı adayları, bu durumlarını ivedilikle kendi 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğe yazılı olarak bildirirler. Koordinatörlükçe belirlenen süreç de 
feragat etmeyen öğrenciler, yedek olarak belirlenmiş öğrencilerin faaliyetten faydalanma 
haklarına engel olması sebebiyle bir sonraki dönemlerdeki başvurularda bulunması halinde 
değerlendirme aşamasında toplam puanı üzerinden 15 puan düşürülecektir. 

22. Yararlanıcılardan, faaliyete katılmak üzere kendilerine hibe ödemesi yapılmış olanların bu 
faaliyeti gerçekleştirmemeleri ve tahakkuk eden hibeyi Koordinatörlüğe iade etmemeleri 
halinde, kendileriyle imzalanmış sözleşme hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yasal 
takip başlatılır.  



 

 

23. Mücbir sebepler dışında faaliyet süresi tamamlanmadan faaliyeti yarıda bırakan öğrenim ve 
staj faydalanıcısı kendisine ödenen hibeyi iade eder. 

24. Erasmus Öğrenim Hareketliliği tamamlayan öğrencilere Erasmus+ kapsamında eğitim aldığı 
üniversiteden alacakları transkript ve katılım sertifikası ile ikinci ödemeleri yapılır. Karşı 
üniversiteden aldığı derslerin %80’inden daha fazlasından başarısız olması durumunda 
öğrenciye verilen toplam hibede yapılacak %20 – %100 arasındaki kesinti ile ilgili karar 
Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından nedenleri 
açıklanarak eşitlik ve şeffaflık ilkeleri içerisinde verilir. Öğrenci gittiği üniversitede öğrenimini 
tamamladıktan sonra Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen takvim süresi 
içerisinde dönüş belgelerini teslim etmelidir. Sorumluluklarını yerine getirmeyerek süresi 
içerisinde belgelerini teslim etmeyen öğrencinin %20’lik ödemesi yapılmaz. 

25. Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin not 
dönüşümü ekte verilen Yerel Not Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılır. 

26. Erasmus Öğrenim kapsamında giden öğrenci faaliyet döneminde Aksaray Üniversitesindeki 
bütünleme sınavlarına giremez. Ancak son sınıf öğrencileri faaliyet sonrası tek ders 
sınavlarına girebilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Diğer Faaliyetler  

Madde 7 – Koordinatörlük, Avrupa Birliği Eğitim Programlarıyla ilgili genel konularda tüm 
üniversite paydaşlarına danışmanlık hizmeti verir.  

Madde 8 – Koordinatörlük, Üniversite bünyesinde uygulanan diğer Avrupa Birliği destekli 
program ve projeleri yürüten birim ya da kişilerle koordineli olarak çalışır.  

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 9 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajans ve 
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünün belirlediği hükümler geçerlidir.  

Madde 10 - Bu yönerge Aksaray Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 11 - Bu yönerge hükümleri Aksaray Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


