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ERASMUS +

nedir?
E

rasmus + programı, yükseköğretim kurumlarının bir-
birleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan 
bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus+ Programı 
katılımcıların mesleki becerilerinin ve kişisel gelişim-

lerinin güçlendirilmesi amacıyla kurgulanmıştır. Bu program  
kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni bece-
riler kazandırılmasını, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesini, 
istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Eras-
mus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını 
ve kurumsal işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+ programı Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile 
ortak projeler üretip hayata geçirmelerine, bir dönem ya da bir 
yıl öğrenci ve personel değişimi yapabilmelerine imkan tanı-
maktadır. Üniversitemiz, Erasmus programına 2005 yılından 
itibaren katılan ilk üniversitelerden biridir. 21 ülkede 88 farklı 
kurum ile 169 Erasmus Anlaşmamız mevcuttur. Üniversite-
miz, Erasmus programlarına her yıl artan sayıda öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimi ile katılım sağlamaktadır.

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki tüm 
öğrenciler Erasmus+ Programından yararlanabilirler. Öğrenci-
ler, bu program ile AB’deki anlaşmalı olduğumuz bir üniver-
sitede 3 ile 12 ay arasında Öğrenim Hareketliliğinde ve/veya 
akademik alanlarıyla ilgili herhangi bir kurumda Staj Hareket-
liliğinde bulunabilirler. 

Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus + programı hakkında detaylı 
bilgi almak için http://www.ua.gov.tr/  adresini ziyaret ede-
bilirsiniz.

what is erasmus+ ?
Erasmus + is a programme, which is conducted by the Na-
tional Agency of Turkey. It encourages higher education insti-
tutions to cooperate with each other. Erasmus+ Programme 
is designed to strenghten the participants’ professional skills 
and personal development. This programme aims to improve 
people’s skills, strengthen their personal development and in-
crease their employment opportunities regardless of their age 
and education backgrounds. Erasmus+ supports individual 
learning opportunities and institutional collaboration.

Erasmus + programme allows higher education institutions 
to produce joint projects with one another. Also it allows 
students and staff member to exchange for one semester or 
one year. Our university has been one of the first universities in 
Turkey to join the Erasmus programme since 2005. We have 
169 Erasmus Agreements with 88 different institutions in 21 
countries. Our university provides participation to the Erasmus 
programmes with increasing number of students and faculty 
members exchanges every year.

All undergraduate, graduate, post-graduate and Ph.D. 
students can benefit from Erasmus+ Programme. Students 
may join the Internship Mobility Programme at one of the uni-
versities with which we have signed agreements inside the EU 
in the Learning Mobility and/or Internship Mobility is related to 
their academic studies in period to 3 and 12 months. 

For more information you can visit http://www.ua.gov.tr/  re-
garding Turkey’s National Agency and Erasmus + programme.

All undergraduate, graduate, post-graduate and Ph.D. stu-
dents can benefit from Erasmus+ Programme. Students may 
join the Internship Mobility Programme at a university where 
we have an agreement in the EU in the Learning Mobility 
and/or Internship Mobility related to their academic studies 
between 3 and 12 months. 

For more information you can visit http://www.ua.gov.tr/  re-
garding Turkey’s National Agency and Erasmus + programme.



E
rasmus+ her şeyden önce sizlere 

farklı bir eğitim öğretim sistemi 

ve bu sisteme entegre edilmiş 

kurumları tanıtacaktır. Kendinizi, 

yeteneklerinizi ve sınırlarınızı ta-

nımanıza, yurtdışı deneyimi elde etmenize, 

farklı bir eğitim sistemini test etmenize, iş 

yaşamına hazırlanmanıza katkı sağlayacak-

tır. Bu program yardımı ile yabancı dilinizi 

geliştirebileceksiniz.  Farkındalığınız artacak, 

kişilerle ve kurumlarla iletişim yeteneğiniz ve 

sorunları çözme beceriniz artacaktır. Farklı 

kültürlerle tanışıp, iletişime geçme yetene-

ğiniz artacaktır. Erasmus+  yurtdışı eğitim 

dönemi size yeni bağlantılar, yeni iş imkanları 

elde etme olanağı tanıyacaktır.  Eğitiminizin 

bir dönemini yurt dışında tamamlamakla bir 

nevi hayata bakış açınız değişecek, kendinize 

daha çok güveneceksiniz.

why  erasmus+ ? 
Erasmus+ will introduce you to a different education 

system and institutions integrated into this system. It 

will enable you to know yourself better, improve your skills 

and expand boundaries. While gaining experience abroad, 

experiencing a different education system and getting 

prepared for business life also you can improve your foreign 

language. Your awareness, your ability to solve problems 

and your communication skills with people will increase 

through the programme. You will meet different cultures 

and increase your ability to communicate. Erasmus+ period 

will provide you with opportunities for new connections 

and job opportunities.  When you complete a period of your 

studies abroad you will change your perception about life 

and have more self-confidence. 

erasmus+
neden



erasmus+

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 
yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası 
anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden 
ibarettir. Öğrenciler diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, 
bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve 
üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip 
etmek üzere gönderilmektedir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik 
tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği 
yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. 
“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 
bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti 
belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, 
analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi 
olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin 
öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik 
sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Öğrencilerin 
kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, 
bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti 
olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan 
mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

hareketliliği
öğrenim ve staj



erasmus+ mobility 
of learning and 
internship 
Erasmus+ Mobility of Learning 

means that a registered student in a higher institution will 

carry out part of his/her education in another higher institution 

abroad, which is jointly established with an inner-institutional 

agreement. Students are sent abroad to carry out the studies 

required by diplomas/degrees and to follow up the programme 

which meets 60 AKTS for one full academic year; 30 AKTS 

for one semestre of a full academic year, 20 AKTS for one 

semestre of an academic year with three semestres. Accom-

plished academic credits are awarded with a full recognition; 

unaccomplished credits are repeated in the host institution.

Erasmus+ Mobility of Internship 

is an internship abroad for a registered student in a higher 

institution. “Internship” is the period in which a beneficiary 

gains vocational training and / or work experience within a 

business and organization in another country participating in 

the programme. Internship activity cannot be used to carry 

out studies such as research assignments, analysis studies on 

academic studies within the scope of a specific curriculum. 

Internship allows practical work experience in the field of vo-

cational training the student studies at. The internship activity 

is not expected to be compulsory for the student’s degree 

programme. However, the economic sector to be trained must 

be the same with the students initial studies. Self-studies 

conducted by students scientific research and projects are not 

considered as internship activities. In order to be an internship 

activity, these activities need to be carried out as professional 

activities that are economically viable in the relevant sector, 

not in academic studies.



başvuru kriterleri nelerdir ? 

kimler  başvurabilir? 

Ü
niversite bünyesinde örgün eğitim 

kademelerinin herhangi birinde 

(önlisans, lisans, yüksek lisans 

veya doktora) kayıtlı, tam zamanlı 

ve ilk yarıyılı tamamlamış olan öğ-

renciler başvuruda bulunabilirler. Bir öğrenci 

üniversite eğitimi boyunca her seviyede (ön 

lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), Üniver-

siteye tahsis edilen hibe miktarı yeterli olduğu 

sürece, 12 aya kadar Erasmus programından 

hibeli olarak yararlanabilir. Erasmus staj prog-

ramı kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik 

de ilgili eğitim seviyesi için belirlenen 12 aylık 

süreye dahildir. 

1. Programa başvuru yapacak olan 

öğrencilerin ön lisans/ lisans öğren-

cileri için başvurdukları dönemdeki  

genel not ortalaması 4’lük sistem-

de en az 2,20, lisansüstü öğrenci-

ler içinse en az 2,50 olmalıdır. 

2. Doğuş Üniversitesi Erasmus Dil 

Sınavından en az 50 almış olmak 

gerekmektedir.

3. Erasmus+ Staj Hareketliliğine baş-

vuruda bulunacak olan öğrencilerin 

ek olarak karşı kurumdan alınan 

kabul mektubu ve Staj Anlaşma-

sını başvuru esnasında Uluslararası 

İlişkiler Ofisine teslim etmeleri ge-

rekmektedir.

The students who are registered at any University 

(associate degree, degree, post-graduate or doctorate), 

full-time and who completed the first academic term 

can apply. A student, in all grades throughout the 

university education period (associate degree, degree, 

post-graduate or doctorate), can profit from the 

Erasmus Program as a 12-months granted student as 

long as the amount of grant allocated to the university 

is enough. Also, the mobility program carried out within 

the scope of Erasmus internship program is included in 

this 12 months period for the relevant level of education

1. The students who are going to apply to the 

program, for associate degree/degree students 

the Grade Point Average must be at least 

2.20 on the 4.0 GPA scale, for post-graduate 

students it must be at least 2.50.

2. Getting 50 point on Dogus University Erasmus 

Language Exam is a must.

3. Students who apply for Erasmus+ Internship 

Mobility, additionally, must have the letter of 

acceptance from the other institution and 

must deliver the Internship Agreement to 

the International Relations Office during the 

application process.

who can apply?

what are the 
admission criteria?



değerlendirme kriterleri
• Akademik başarı düzeyi (CGPA) %50

• Erasmus İngilizce Dil Sınavı Sonucu %50

• Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve 

staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma 

(hibeli veya hibesiz): Katılım başına -10 

puan

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 

katılım: -10 puan

• Engelli Öğrencilere, (engelliliğin 

belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

• Cumulative Grade Point Avarage (CGPA) %50

• Erasmus English Exam Result %50

• Getting benefit from Erasmus+ Program (Edu-

cation and Internship) within the same education 

degree (with/out grant): Per Attendance -10 

Points

• Joining to the Mobility in the country of national-

ity: -10 points

• Disabled Students (by authenticating the disabili-

ty) get +10 points

evaluation criteria



B
aşvuru tarihleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 

öğrencilere duyurulmaktadır.  Belirtilen başvuru 

tarihlerinde öğrencilerin Doğuş Üniversitesi Öğrenci 

Bilgi Sistemine giriş yaparak Online Başvuru 

Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.  

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Erasmus Dil Sınavına 

çağrılır. Başvuru tarihleri için, e-posta duyurularını ve üniversite 

web sayfası duyurularını kontrol etmeyi unutmayın.

nasıl başvurulur?

how to apply?
The admission dates are announced by the International Relations 

Office. Within the admission dates, students need to fill in the Online 

Application Form located in Dogus University Student Information 

System (OBS). The students who meet the criteria are examined 

by Language Exam. For the admission dates, please do not forget to 

check e-mail announcement and the University website. 



erasmus+ hibesi

A
vrupa Komisyonu değişimden 

faydalanan bireylere katkı sağ-

lamak amacıyla öğrencilere 

hibe vererek değişime mâli ola-

rak da destek vermektedir. Tür-

kiye’de bulunan ve Erasmus değişim prog-

ramına dahil olan her üniversite bir sonraki 

akademik yıl için seçtiği tüm aday Erasmus 

öğrencilerinin sayısına göre Ulusal Ajans-

tan hibe talep eder. Ulusal Ajans tüm Türk 

üniversitelerinden gelen hibe taleplerini de-

ğerlendirir ve Avrupa Komisyonuna aktarır. 

Programa hibeli olarak katılacak öğrenci 

sayısı Ulusal Ajans’ın Üniversitemize tahsis 

ettiği hibe ile sınırlıdır. Hibe miktarı yeterli 

olmadığı için yedekte kalan öğrenciler “Sıfır 

Hibeli Erasmus+ Öğrencisi” statüsünde, 

hibe almadan kendi imkanlarıyla programa 

katılabileceklerdir. 

erasmus+ grant
European Commission financially supports the mobility 

by providing grants to students. All of the universities 

located in Turkey which are taking part in Erasmus 

Exchange Program can demand a grant from National 

Agency for the following academic year and according 

to the number of selected candidate Exchange stu-

dents. National Agency will evaluate then all the grant 

demands made by Turkish Universities and will forward 

them to the European Commission. The students who 

become substitute as a result of not having enough 

grants and are under the status of “No Grant Erasmus+ 

Student”, may join the program through their own 

means.



seçilen öğrenci ne yapmalı ? 

B
aşvurular sonuçlandıktan sonra asil ve yedek liste web sayfamızda duyurulmaktadır. 

Asil listede yer alan öğrenciler ile ayrıca e-posta ile iletişime geçilmektedir. Eğer Asil 

Listede yer alan öğrenciyseniz hareketliliğe katılıp katılmayacağınızı 15 gün içinde 

Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeniz gerekmektedir. Erasmus+ Hareketliliğine katıl-

maya karar verdiyseniz aşağıdaki adımlarını takip etmeniz gerekecektir: 

• Oryantasyon gününe katılın

• Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ile alacağınız derslerin seçimini yapın

• Öğrenim Anlaşması (LA) düzenleyip gerekli imzaları tamamlayıp Uluslararası 

İlişkiler Ofisi’ne teslim edin

• Gitmek istediğiniz okula başvurunuzu tamamlayıp kabul mektubunu temin 

edin

• Gideceğiniz ülkenin Türkiye’deki Konsolosluğu ile iletişime geçip, vize için ge-

rekli evrakları öğrenin

• Hibe ödemesinin yapılması için gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrak-

ları tamamlayıp, hibe sözleşmesini imzalayın

Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

For detailed information please contact the International Relations Office.

what should the selected 
students do?
Primary list and substitute list are announced on our website. The university contacts the students 

who are in the primary list via e-mail. If you are in the primary list, you must inform the International 

Relations Office whether you will join or not within 15 days. If you decide to join the Erasmus+ Mobility 

program, you need to follow the steps below:

• Attend the Orientation Day

• Select your courses with Erasmus Department Coordinator

• Prepare the Learning Agreement (LA), complete necessary signatures and deliver it to Interna-

tional Relations Office.

• Attain the letter of acceptance by completing the application for the University you want to go to.

• Get in touch with the related Consulate located in Turkey and learn the necessary files for visa.

• For Grant Agreement, the students need to complete the required files before the departure and 

they must sign the Grant Agreement.



DünyanıGenişlet!
Join the Erasmus+ Programme 

Enlarge Your World!

Meslek Yüksekokulu:
Çengelköy Yerleşkesi, Bahçelievler Mh. Bosna Bulvarı No:140 
34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

Lisans Bölümleri:
Acıbadem Yerleşkesi, Acıbadem 34722 Kadıköy / İstanbul

internationaloffice@dogus.edu.tr
444 7997 / 1089-1093


