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BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Erasmus+ Programı Yönergesi
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
arasında yer alan Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı – Yükseköğretim Öğrenci
ve Personel Hareketliliği kapsamında, Batman Üniversitesi’nden ortak olunan yükseköğretim
kurumlarına öğrenim ve staj amacıyla gidecek olan öğrencilere, eğitim alma ve ders verme
amacıyla gidecek olan akademik personele ve eğitim alma amacıyla gidecek olan idari personele
ilişkin konuları düzenlemektir. Bu yönerge 2547 sayılı Kanunun 14. Ve 44. Maddeleri uyarınca
hazırlnamıştır.
Tanımlar
MADDE 2- (1)
a) Birim: Batman Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu
b) Erasmus+ Birim Koordinatörü: Birimlerdeki Erasmus+ iş ve işlemlerini yürüten
dekan/dekan yardımcısı/müdür/müdür yardımcısını,
c) Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü: Bölüm/Program adına Erasmus+ Programına
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere ilgili Birim yöneticileri tarafından görevlendirilen
kişiyi,
d) Erasmus+ Kurum Koordinatörü: Erasmus+ Programı’nı, Batman Üniversitesi Rektörlüğü
adına programa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen kişiyi,
e) Erasmus+ Programı: Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 2014 – 2020 yılları arasında
geçerli olan formal - informal eğitim, gençlik ve spor programını ifade eder.
f) Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Erasmus
Programından yararlanacak adayların seçimini gerçekleştiren komisyonu,
g) Koordinatörlük: Erasmus+ Koordinatörlüğünü
h) Kurumlar arası Anlaşma: Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi en az iki kurum
arasında Erasmus Programı kapsamında değişim faaliyetleri gerçekleştirmek için
imzalanan anlaşmayı
i)

Kurul: Batman Üniversitesi Erasmus+ Programı Kurulunu,

j) Öğrenci Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies): Değişime katılan
öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin
kendisi, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü, gideceği üniversitenin Bölüm/Program
Erasmus Koordinatörü ve her iki üniversitenin Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından
imzalanan anlaşmayı,
k) Öğrenci Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship): Değişime katılan
öğrencinin gideceği kurum, alacağı sorumluluklar, stajın kredisini gösteren ve öğrencinin

kendisi, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü ve gidilen
kurumun yetkilisi tarafından imzalanan anlaşmayı,
l)

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

m) Uygulama El Kitabı: Ulusal Ajans tarafından, ilgili yılın Erasmus Programı faaliyetlerinin
temel uygulama ilkelerini belirlemek üzere yayımlanan kaynak belgeyi,
n) Üniversite: Batman Üniversitesi’ni,
o) Yararlanıcı: Programdan yararlanan öğrenci, akademik ve idari personeli,
p) Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği : Erasmus+ ProgramıBireylerin Öğrenme Hareketliliği programı altında yer alan yüksek öğretim öğrencilere
yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, personele yönelik ders verme
ve eğitim alma hareketliliği alt programını ifade eder.
Erasmus+ Programının işleyişi
MADDE 3- (1) Erasmus+ Programının Üniversitedeki işleyişinden Batman Üniversitesi Erasmus+
Program Kurulu sorumludur. Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;


Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı



Uluslararası İlişkiler Koordinatörü



Erasmus+ Koordinatörü



Öğrenci İşleri Daire Başkanı



SKS Daire Başkanı

(2) Kurul aşağıdaki kararları alır:
a) Erasmus+ Programının uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler.
b) Ulusal Ajans tarafından üniversiteye tahsis edilen öğrenci değişim ve yerleştirme kontenjanının
birimlere dağılımını belirler.
c) Yabancı Diller Yüksekokulu ile işbirliği yaparak değişim programından yararlanmak isteyen
öğrencilerin yabancı dil sınavının yapılmasını sağlar.
d) Ulusal Ajans tarafından üniversiteye tahsis edilen öğretim elemanı ve idari personel değişim
kontenjanının birimlere dağılımını belirler.
e) Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim kriterleri
doğrultusunda üniversitemizde uygulanacak olan kriterleri belirler.
f) Erasmus+ Programıyla ilgili bu Yönergede sözü edilmeyen diğer kararları alır.
Üniversite birimlerinin hareketlilikten yararlanma koşulları
MADDE 4- (1) Erasmus+ Programı kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Personel Ders Verme
hareketliliklerinden faydalanabilmek için kurumlar arası anlaşma olması ve bu anlaşmanın hareketlilikte
bulunulacak akademik yılı kapsaması gerekmektedir.

(2) Öğrenci Staj ve Personel Eğitim Alma (akademik ve idari) hareketliliklerinden faydalanmak için
ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.
(3) Yükseköğretim Kurumu, hareketlilikten faydalanacak öğrenci ve personelin seçiminin tarafsız bir
şekilde yapılmasını, şeffaflık ve adaletin gözetilmesini sağlamakla ve gerektiğinde seçim sürecine ait her
türlü belgeyi sunabilecek şekilde belgelendirme yapmakla yükümlüdür.
(4) Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı
puanlar, ilgili sözleşme yılında Ulusal Ajans tarafından yayımlanan Uygulama El Kitabı’nın ilgili
maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.
Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri
MADDE 5- (1) Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin
herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)3 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı
öğrenci olması,

(2) Eğitim/yerleştirme (staj) programına katılacak örgün öğretimdeki önlisans ve lisans
öğrencilerinin en az 1 yıllık dönemi tamamlamış olmaları gerekir (hazırlık dönemi dikkate
alınmaz). Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde asgari süre koşulu aranmaz.
(3) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması;
ikinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
(4) Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,
(5) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı
geçmemesi gerekir.
(6) Başvuru ve sınav tarihleri Batman Üniversitesi Erasmus+ Programı Kurulu tarafından belirlenir.
Ayrıca her başvuru döneminde Erasmus Koordinatörlüğü’nün ve üniversitenin internet sayfasında en az 15
(onbeş) gün boyunca yayımlanır.
(7) Programa başvurular Erasmus Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılır. Adaylar başvuru formu, güncel
not çizelgesi (transkript), kimlik ve fotoğraflarını ilan süresi içerisinde koordinatörlüğe teslim eder.
Başvuru sahibi mücbir sebepler (Hastalık, ölüm vb.) olmaksızın başvurusunu başka kanallar ile yapamaz.
(8) Öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve belirlenen asgari
notu alması gerekir. Ayrıca misafir üniversitenin özel şartları olması halinde (not ortalaması, dil seviyesi
vb.) bu şartları sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır
(9) Program kapsamında öğrenciler hibeli ve hibesiz olarak hareketlilikte bulunabilirler.
(10) Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçenin
üniversitemiz hesabına aktarılmasından sonra Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde,
miktarlarda ve usullerde ödeme yapılır.
(11) Her öğrenci öğrenim ve/veya staj hibesi almadan önce üniversite ile bir “Öğrenci Hareketliliği
Hibe Sözleşmesi“ imzalar.

(12) Erasmus programı kapsamında gidecek öğrencilere üniversiteden ayrılmadan önce bir “Erasmus
Öğrenci Beyannamesi” verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilir.
(13) Üniversite, hareketlilik programına katılan öğrencilerin yurtdışında öğrenim gördükleri/staj
yaptıkları süre zarfında, üniversite tarafından verilen burs ve benzeri ödemelerin devamını sağlamakla
yükümlüdür. Bu burs ve benzeri ödemeler öğrencinin yurtdışındaki öğrenimi sırasında azaltılamaz,
kesintiye uğratılamaz ve sonlandırılamaz.
(14) Öğrenciler yurtdışında okudukları süre zarfında üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları katkı
paylarını ödemeye devam ederler.
(15) Çevrimiçi Dil Desteği: Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve
isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için
seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak
üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini
gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini
takip etse dahi her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.
(16) Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek ders
programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık
sayılacağını gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurulu veya senato kararı alınmalı, takip edilecek ders
programında değişiklik olması halinde söz konusu karar güncellenmelidir.
Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri
MADDE 6- (1) Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi
bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta
olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı
aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
(2) Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders
vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa
akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
(3) Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda
istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan
faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri
geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
Hibe Ödemeleri
MADDE 7- (1) Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri’nde süre hesaplamaları ve yararlanıcıya
yapılacak hibe ödemeleri Uygulama El Kitabı’nın ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Batman Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde
işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2017–2018 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1)Bu Yönerge hükümleri Batman Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

