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Erasmus+ programı, programa katılan öğrenci ve mezunların 
eğitimsel, mesleki ve kişisel gelişimini desteklemeyi hedefler. Program 
aynı zamanda tüm eylemlerinde fırsat ve erişim eşitliği, kapsayıcılık, 
çeşitlilik ve hakkaniyeti desteklemeyi amaçlar. Son olarak program, 
AB’nin dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve aktif vatandaşlıkla 
ilgili hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Erasmus Öğrenci 
Beyannamesi, yukarıda ifade edilen değer ve öncelikleri yansıtarak 
katılımcıları hak ve yükümlülükleri konusunda yeterli şekilde 
bilgilendirmeyi ve katılımcıların hareketliliklerinin başarılı biçimde 
gerçekleşmesini temin etmeyi hedefler.

HAREKETLILIK DÖNEMINDEN ÖNCE

HAKLARINIZ 
Başvuru süreci ve ev sahibi kurum/kuruluş ile yurt dışındaki 
hareketlilik dönemi boyunca sunulan faaliyetler hakkında 
rehberlik alma hakkına sahipsiniz. 

Aşağıdaki şartlarda finansman öncesi ödeme alma hakkına 
sahipsiniz: 

anlaşmanın her iki tarafça imzalanmasını takip eden 30 
takvim günü içerisinde ya da 

varış teyidinin alınmasıyla birlikte ve hareketlilik döneminin 
başlangıç tarihinden geç olmayacak şekilde.

Öğrenci hareketliliğinde bir öğrenim programına katılmak 
için yer alıyorsanız, yurt dışındaki faaliyetlerin detaylarına yer 
veren bir dijital çevrimiçi öğrenim anlaşmasını imzalayabilir 

durumda olmanız gerekir. Kurumunuzla mutabık kalınması 
halinde, çevrimiçi öğrenim anlaşmasını Erasmus+ Mobil 
Uygulaması vasıtasıyla imzalayabilirsiniz. 

Ev sahibi kurum tarafından kullanılan otomatik tanıma 
prosedürleri ve not sistemiyle ilgili bilgi alma hakkına 
sahipsiniz.

Sigorta yaptırma, konaklama bulma, (eğer gerekliyse) 
vize alma ve özel ihtiyaçları olan kişilere yönelik tesis/
desteklerle ilgili bilgi alma hakkına sahipsiniz. 

YÜKÜMLÜLÜK VE GÖREVLERINIZ
Gönderen kurumla bir hibe anlaşması ile gönderen ve ev 
sahibi kurumla yurt dışındaki faaliyetlerin detaylarına yer 
veren ve (kazanmanız beklenen kredilerin detaylı şekilde 
ifade edilmesi ve kendi ülkenizdeki bölümünüzde saydırıl-
masıyla) yurt dışındaki hareketlilik döneminizin otomatik 
olarak tanınmasını sağlayacak temeli teşkil eden bir 
öğrenim anlaşması imzalamanız gerekir. 

Seçildikten sonra yurt dışındaki öğrenim döneminizden 
azami şekilde istifade edebilmeniz için seviyenizin değer-
lendirilmesi ve dil öğrenim ihtiyaçlarınıza uygun spesifik 
imkanlara erişebilmeniz amacıyla (yurt dışındaki ana 
eğitim/çalışma dilinde mevcut olması koşuluyla) Çevrimiçi 
Dil Desteği aracılığıyla ücretsiz bir çevrimiçi dil değer-
lendirmesine yapmanız gerekir. 
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Yüksek Öğrenim Kurumunuzdan sigorta yaptırmaya ilişkin 
bilgi ve rehberliği edindikten sonra, yurt dışında geçire-
ceğiniz süreyi kapsayan sağlık sigortası yaptırdığınızdan 
emin olmanız gerekir. Staj amaçlı öğrenci hareketliliği 
söz konusu olduğunda, staj ev sahibiniz ile birlikte mali 
sorumluluk ve kaza sigortası da yaptırdığınızdan emin 
olmanız gerekir. 

HAREKETLILIK DÖNEMI ESNASINDA

HAKLARINIZ 
Ev sahibi ülke öğrencileri/çalışanları ile eşit muamele 
görme ve yaşınız, etnik kökeniniz, ırkınız, milliyetiniz, bir 
milli azınlığa aidiyetiniz, kültürünüz, diliniz, toplumsal 
cinsiyetiniz, cinsel yöneliminiz, medeni durumunuz, bakım 
veya ebeveynlik sorumluluklarınız, hastalığınız, engelsizlik 
veya engellilik durumunuz, ruh sağlığı durumunuz, 
tıbbi durumunuz, fiziksel görünümünüz, sosyoekonomik 
geçmişiniz, dini inanç ya da aidiyetinizin olması veya 
olmaması, siyasi aidiyet ya da görüşlerinizin olması veya 
olmaması, veya konu dışı diğer herhangi bir ayırt edici 
özelliğiniz temelinde ayrımcılığa uğramama hakkına 
sahipsiniz.

Fikir ve gerçekleri paylaşırken veya bunlarla ilgili iletişimde 
bulunurken ve hareketlilik döneminiz boyunca yapmanız 

muhtemel bütün araştırmalar sırasında akademik özgürlük 
hakkına sahipsiniz.

Ev sahibi kurum/kuruluşta mevcut olması halinde mentör 
ve akran ağlarından yararlanma hakkına sahipsiniz.

Kampüsteki öğrenci toplulukları, ev sahibi kurumun 
yönetişim ve kalite güvence sistemleri ve ilgili diğer tüm 
öğrenci destek hizmetleri (örn. öğrenci birlikleri ve öğrenci 
temsilcileri, ombudsmanlar) hakkında bilgi edinme ve bu 
mecralarda söz alma hakkına sahipsiniz.

Yurt dışındayken, gönderen ülkenizdeki öğrenci hibe veya 
kredilerinin aynısını almaya devam etme hakkına sahipsiniz.

Görece daha kısıtlı imkanlara sahip bir katılımcıysanız ya 
da çevre dostu ulaşım imkanlarıyla seyahat etmeyi tercih 
etmeniz durumunda, ek ödemeler şeklinde ilave finansal 
destek alma hakkına sahipsiniz.

Hareketlilik dönemi boyunca sizden okul harcı, kayıt, 
sınavlar ile laboratuvar ve kütüphane imkanlarına erişim 
için ücret alınmaması gerekir.

Gönderen ve ev sahibi kurumlarca belirlenen son tarihe 
kadar öğrenme anlaşmasında değişiklik yapılmasını 
talep etme hakkına sahipsiniz. Gönderen kurumunuzdan 
hareketlilik döneminizin uzatılmasını talep etme hakkına 
sahipsiniz.

YÜKÜMLÜLÜK VE GÖREVLERINIZ
Ev sahibi kurum/kuruluşun ve ev sahibi ülkenin davranış 
kuralları ile sağlık ve güvenlik düzenlemeleri dahil olmak 
üzere tüm kural ve düzenlemelerine saygı göstermeniz 
gerekir.

Topluluğun çeşitliliğini tanıyarak ve yaş, etnik köken, ırk, 
milliyet, bir milli azınlığa aidiyet, kültür, dil, toplumsal 
cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, bakım veya 
ebeveynlik sorumlulukları, hastalık, engelsizlik veya 
engellilik durumu, ruh sağlığı durumu, tıbbi durum, 
fiziksel görünüm, sosyoekonomik geçmiş, dini inanç ya 
da aidiyetlerin olması veya olmaması, siyasi aidiyet ya 
da görüşlerin olması veya olmaması, veya konu dışı diğer 
herhangi bir ayırt edici özelliği temelinde diğer kişilere 
karşı ayrımcılıkta bulunmayarak ev sahibi kurumunuzun 
davranış kurallarına saygı göstermeniz gerekir.

Yerel ve akademik topluluğunuza karşı sorumlu ve 
saygılı şekilde davranmanız gerekir. Başkalarına saygılı 
şekilde davranmak, diğer unsurlara ek olarak, kanunlara 

uymak ve diğer kişileri taciz etmemek ve onlara zorbalık 
uygulamamak anlamına gelir.

Kendinize veya başkalarına herhangi bir sağlık ya da 
güvenlik riski teşkil etmeyecek davranışlarda bulunmanız 
gerekir. Kurum/kuruluşlarınız ile ev sahibi ülkenin sağlık 
ve güvenlik standartlarına saygı göstermeniz gerekir.

Akademik bütünlük ilkesine saygı göstermeniz ve ilgili tüm 
sınav ya da diğer değerlendirme biçimlerinde elinizden 
gelenin en iyisini yapmaya çabalamanız gerekir. 

Kültürlerarası ya da sivil katılım faaliyetleri/projeleri 
vasıtasıyla yerel topluma aktif biçimde katılarak ev sahibi 
kurum/kuruluşun sunduğu tüm öğrenme fırsatlarından 
sonuna kadar yararlanmanız ve yurt dışında geçireceğiniz 
süreden en üst düzeyde istifade etmeniz teşvik edilir.
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Sigorta, öğrenci birliklerine üyelik ya da eğitim matery-
alleri ve ekipmanlarının kullanımı gibi masraflar için sizden 
(yerel öğrencilerle aynı şekilde) küçük bir ücret alınabilir.

Hareketlilik döneminin olası uzatılmasına ilişkin tüm 
talepleri en geç başlangıçta planlanan dönemin bitiş 
tarihinden bir ay önce iletmeniz gerekir.

Gönderen ve ev sahibi kurumlarla birlikte, öğrenme 
anlaşmasında yapılacak değişikliklerin talep iletildikten 
sonra onaylandığından emin olmanız gerekir. 

HAREKETLILIK DÖNEMINDEN SONRA

HAKLARINIZ 
Öğrenme anlaşmasına uygun biçimde, hareketlilik 
döneminiz sırasında başarıyla tamamlanan faaliyetler için 
ev sahibi kurumdan tam ve otomatik akademik tanıma elde 
etme hakkına sahipsiniz.

Bir Program Ülkesinde yer alan bir yüksek öğrenim 
kurumundan kısa süre önce mezun olduysanız, Europass 
Hareketlilik belgesini talep etme hakkına sahipsiniz ve bunu 
yapmanız teşvik edilir. 

Sonuçlarınızın yayınlanmasından itibaren beş hafta 
içerisinde ev sahibi kurumdan elde edilen kredi ve notları 
gösteren, mümkünse dijital formatta, bir transkript alma 
hakkına sahipsiniz. Transkripti aldıktan sonra, gönderen 
kurum başarılarınızın tanınmasıyla ilgili bilgilerin tamamını 
size sağlayacaktır. 

Bir Program Ülkesinde bulunan bir yüksek öğrenim 
kurumuna kayıtlıysanız, Diploma Eki’nde yer alan tanınmış 
bileşenleri elde etme hakkına sahipsiniz. Diploma Eki’ni, 
mümkünse dijital bir formatta ve orijinal dilinde de alma 
hakkına sahipsiniz.

Staj yaparken, ev sahibi kurum/kuruluştan yapılan işleri 
özetleyen ve bir değerlendirme sunan bir staj belgesini, 
mümkünse dijital bir formatta alma hakkına sahipsiniz. 
Öğrenim anlaşmasında yer verildiği takdirde, gönderen 
kurum da size bir transkript verecektir. Müfredatın bir parçası 
olmadığı durumlarda stajı Europass Hareketlilik belgesine 
ekletmek için talepte bulunabilirsiniz ve Bologna Süreci’ne 
üye bir ülkede yer alan bir yüksek öğrenim kurumuna 
kayıtlıysanız, hareketlilik döneminin Diploma Eki’nize de 
ayrıca yansıtılması gerekir. 

 

YÜKÜMLÜLÜK VE GÖREVLERINIZ
Bir katılımcı raporu doldurarak gönderen ve ev sahibi 
kurumlarınıza, ilgili Erasmus+ Ulusal Ajansına ve Avrupa 
Komisyonu’na Erasmus+ hareketlilik döneminizle ilgili geri 
bildirimde bulunmanız gerekir. 

Avrupa Komisyonu ve Erasmus+ Ulusal Ajansları, tecrübe-
lerinizden hareketle Erasmus+ Programını gelecek nesiller 
için nasıl iyileştirebileceklerini ve zenginleştirebileceklerini 
değerlendirebilirler.

Hareketlilik deneyiminizi arkadaşlarınız, diğer öğrenciler, 
kendi kurumunuzda çalışan personel, gazeteciler vs. ile 
de paylaşarak diğer insanları haberdar etmeniz ve bu 
deneyimden faydalanmalarını sağlamanız teşvik 
edilir.

Bu doğrultuda, Erasmus+ Mobil Uygulaması’nı 
kullanmanız ve ipuçlarınızı gelecekteki öğren-
cilerle paylaşmanız teşvik edilir.

Yerel ve ulusal mezun toplulukları ile Erasmus+ 
Mezun Derneklerine ve Erasmus+ ve değer -
lerinin yanı sıra halklar, kültürler ve ülkeler 
arasında karşılıklı hoşgörü ile kendi ülkenizde 

uluslararasılaşmayı destekleyen öğrenci toplulukları ile 
projelerine katılmanız teşvik edilir.

 

 

file:///C:\Users\bonifna\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\PVBU5POS\esaa-eu.org
file:///C:\Users\bonifna\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\PVBU5POS\esaa-eu.org


P.4

HAREKETLILIK DÖNEMI BOYUNCA

HAKLARINIZ 
Erasmus+ programı kapsamında eşit ve eşitlikçi erişim ve 
fırsatlara sahip olma ve hareketliliğinizin tüm aşamalarında 
adil, kapsayıcı ve şeffaf prosedürlerden istifade etme 
hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir sorunla karşılaşmanız ya da haklarınıza saygı 
gösterilmediğini düşünmeniz halinde, önce gönderen veya 
ev sahibi kurum/kuruluşunuzla temas ederek bir çözüm 
bulmaya çalışabilirsiniz. Sorunu açıkça tespit etmeniz ve 
sorunun türüne göre ilgili sorumlu kişiyle temas etmeniz 
gerekir. İlgili kişilerin isim ve iletişim detaylarına öğrenim 

anlaşmasında yer verilmesi gerekir. Gerekli durumlarda, 
gönderen veya ev sahibi kurum/kuruluş nezdinde tespit 
edilmiş olan resmi itiraz prosedürlerini takip etmeniz gerekir. 
Gönderen veya ev sahibi kurum/kuruluşunuzun Yüksek 
Öğretim Erasmus Beyannamesi ya da hibe anlaşmanızda 
yer verilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, ilgili 
Erasmus+ Ulusal Ajansı ile irtibata geçebilirsiniz.

Gerek gönderen gerekse ev sahibi kurumunuzun öğrenci 
birlikleri ve öğrenci temsilcileri size yardımcı olabilir. 
Gönderen ve ev sahibi kurumlar, yerel öğrenci birlikleri ve 
temsilcilerinin iletişim bilgilerini nerede bulabileceğinizi 
size belirtebilir.

YÜKÜMLÜLÜK VE GÖREVLERINIZ
Hareketliliğinizin her adımında size destek olması için, 
yurt dışındaki hareketlilik döneminize dair ilgili hizmetler, 
ipuçları ve fırsatlara açılan kapı olan Erasmus+ Mobil 
Uygulaması’nı indirmeniz teşvik edilir.

Günlük hayatınızda ya da hareketlilik faaliyetlerinizde 
konuşmayı istediğiniz dillere hakimiyetinizi geliştirmenize 
yarayacak spesifik dil öğrenme özelliklerine erişebilmek 
adına, Erasmus+ programı katılımcıları için tasarlanmış 

olan Çevrimiçi Dil Desteği’nden de faydalanmanız tavsiye 
edilir.

Hareketliliğinizin çevre üzerindeki etkisini, örneğin 
seyahatlerinizin karbon ayak izini azaltacak önlemler 
alarak, dikkate almanız teşvik edilir. 

Erasmus+ tecrübenizi daha çevre dostu hale getirmek 
için ne tür seçeneklerin mevcut olduğu konusunda lütfen 
gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlarınızla temasa 
geçin. 

BU BEYANNAMEYE UYGUN DAVRANMAZSANIZ NE OLUR?

Gönderen ve/veya ev sahibi kurumunuz, yurt dışındaki hareketlilik döneminizi sonlandırmaya karar verebilir.
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