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Avrupa Komisyonu aşağıdaki yükseköğretim kurumuna takdim eder:

[kurum adı]

Hareketlilikten Önce
•	 Hareketlilik	faaliyetleri	için	kullanılan	seçme	usullerinin	adil,	şeffaf,	
uyumlu	ve	belgelendirilmiş	olmasını	sağlamak.

•	 Tüm	 taraflara	 karşı	 şeffaf	 olmak	 ve	 hareketliliğe	 katılan	 öğren-
cilerin	 takip	 edecekleri	 dersler	 konusunda	 iyi	 bilgilendirilmiş	 bir	
şekilde	seçim	yapmalarına	imkan	tanımak	için	hareketlilik	dönem-
lerinin	 çok	 öncesinde	 ders	 kataloğunu	 Kurumun	 web	 sayfasında	
yayınlamak	ve	düzenli	olarak	güncellemek.

•	 Tüm	öğrenim	programları	için	kullanılan	not	sistemi	ve	not	dağılım	
tabloları	hakkında	bilgileri	yayınlayıp	düzenli	olarak	güncellemek.	
Öğrencilerin	 tanınma	 ve	 not	 çevrimi	 usulleri	 hakkında	 açık	 ve	
şeffaf	bilgi	almasını	sağlamak.

•	 Öğrenim	 ve	 ders	 verme	 amaçlı	 hareketliliği,	 sadece	 kurumlar	
arasında	önceden	yapılmış	anlaşmalar	çerçevesinde	yürütmek.	Bu	
anlaşmalar,	 farklı	 taraflardan	 her	 birinin	 rollerini	 ve	 sorumluluk-
larını	belirlemenin	yanı	sıra,	tarafların	hareketlilik	katılımcılarının	
seçimi,	 hazırlanması,	 kabulü,	 desteklenmesi	 ve	 entegrasyonuna	
yönelik	 kullanılan	ortak	 kalite	 kriterlerine	 ilişkin	 yükümlülüklerini	
belirler.	

•	 Giden	 hareketlilik	 katılımcılarının	 gerekli	 dil	 yeterlik	 seviyesine	
ulaşmak	 ve	 kültürler	 arası	 yetkinliklerini	 geliştirmek	maksadıyla	
faaliyetlere	katılarak	karma	hareketlilik	dahil	yurt	dışındaki	faali-
yetleri	için	iyi	hazırlanmalarını	sağlamak.	

•	 Öğrenci	ve	personel	hareketliliğinin,	gönderen	ve	ev	sahibi	kurum	
veya	kuruluşlar	ile	hareketlilik	katılımcıları	arasında	önceden	onay-
lanmış	olan,	öğrenciler	için	bir	öğrenme	anlaşmasına	ve	personel	
için	bir	hareketlilik	anlaşmasına	dayanmasını	sağlamak.	

•	 Gelen	 hareketlilik	 katılımcılarına	 konaklama	 bulma	 konusunda	
aktif	destek	sunmak.			

•	 Gelen	ve	giden	hareketlilik	katılımcılarına,	gerektiğinde,	vize	alma	
ile	ilgili	yardım	sağlamak.

•	 Gelen	 ve	 giden	 hareketlilik	 katılımcılarına,	 gerektiğinde,	 sigorta	
yaptırma	ile	ilgili	yardım	sağlamak.

•	 Öğrencileri	 Erasmus	 Öğrenci	 Beyannamesi’nde	 geçen	 hak	 ve	
yükümlülükleri	konusunda	bilinçlendirmek.

Kurum	aşağıdaki	ilkelere	uymayı	taahhüt	eder:

•	 Erasmus+	Programı’nda	belirtilen,	ayrımcılığın	önlenmesi,	şeffaflık	
ve	kapsayıcılık	ilkelerine	tamamen	riayet	etmek.

•	 Daha	 az	 imkan	 sahibi	 olanların	 kapsanmasına	 özellikle	 dikkat	
etmek	suretiyle	tüm	çevrelerden	gelen	ve	gelecek	katılımcılara	eşit	
ve	eşitlikçi	erişim	ve	fırsatlar	sunmak.	

•	 Karma	hareketlilik	dahil	yurt	dışındaki	öğrenim	döneminde	başa-
rıyla	elde	edilen	öğrenme	kazanımları	 karşılığında	 toplanan	 tüm	
kredileri	 otomatik	olarak	 tam	 tanımak	 (Avrupa	Kredi	 Transfer	 ve	
Biriktirme	Sistemi	(AKTS)	esas	alınarak).	

•	 Kredi	 hareketliliği	 olması	 durumunda	 dışarıdan	 gelen	 öğrenci-
lerden	 okul	 harcı,	 kayıt,	 sınavlar	 ile	 laboratuvar	 ve	 kütüphane	
imkanlarına	erişim	için	ücret	almamak.

•	 Başvuru	 ve	 uygulama	 aşamalarında	 hareketlilik	 faaliyetleri	 ile	
işbirliği	projelerinin	kaliteli	olmasını	sağlamak.

•	 Erasmus+	Programı’nın	önceliklerini	uygulamak	amacıyla:

•	Avrupa	 Öğrenci	 Kartı	 Girişimi’nin	 teknik	 standartlarına	 uygun	
şekilde	 dijital	 hareketlilik	 yönetiminin	 sağlanması	 için	 gerekli	
adımları	atmak.

•	Programla	ilgili	tüm	faaliyetlerde	çevre	dostu	uygulamaları	teşvik	
etmek.

•	Daha	 az	 imkan	 sahibi	 bireylerin	 Programa	 katılmasına	 önayak	
olmak.

•	Yurttaş	katılımını	teşvik	ederek	öğrencilerin	ve	personelin	bir	hare-
ketlilik	 faaliyetine	 veya	 işbirliği	 projesine	 katılımları	 öncesinde,	
sırasında	 ve	 sonrasında	 toplumun	 aktif	 yurttaşları	 olmalarına	
önayak	olmak.



Mühür Yasal Temsilcinin Adı ve İmzası

Hareketlilik Sırasında
•	 Gelen	öğrencilere	eşit	akademik	muamele	ve	hizmet	kalitesi	sunmak.

•	 Giden	ve	gelen	hareketlilik	katılımcılarının	emniyetini	sağlayacak	
önlemler	almak.

•	 Gelen	hareketlilik	katılımcılarını	öğrencilerin	arasına	ve	Kurumun	
gündelik	hayatına	entegre	etmek.	Onları,	Erasmus+	Programı’nın	elçi-
leri	olmaya	ve	hareketlilik	deneyimlerini	paylaşmaya	teşvik	etmek.

•	 Karma	 hareketlilik	 dahil	 tüm	 hareketlilik	 katılımcılarına	 uygun	
mentörlük	ve	destek	düzenlemeleri	sağlamak.

•	 Gelen	hareketlilik	katılımcılarına	uygun	dil	desteği	sağlamak.

•	 İşbirliği	 faaliyetlerinin	 kurumsal	 stratejinin	 yerine	 getirilmesine	
katkıda	bulunmasını	sağlamak.

•	 İşbirliği	projelerinin	sunduğu	fırsatları	tanıtmak	ve	bu	faaliyetlere	
katılmaya	ilgi	duyan	personel	ve	öğrencilere	başvuru	ve	uygulama	
aşamasında	gerekli	desteği	sunmak.

•	 İşbirliği	 faaliyetlerinin	 sürdürülebilir	 kazanımlar	 getirmesini	 ve	
tüm	ortakların	yararına	olmasını	sağlamak.

•	 İşbirlikli	öğrenme	faaliyetlerini	teşvik	etmek	ve	projelerin	sonuçla-
rını,	bireyler,	katılan	diğer	kurumlar	ve	geniş	akademi	camiasını	en	
fazla	etkileyecek	şekilde	kullanmak.	

AVRUPA VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIRKEN

UYGULAMA VE İZLEME AMACINA YÖNELİK

•	 Uzun	süreli	kurumsal	stratejinin	ve	bu	stratejinin	Erasmus+	Progra-
mı’nın	hedef	ve	öncelikleri	ile	ilgisinin	Erasmus	Politika	Beyanı’nda	
yer	almasını	sağlamak.

•	 Beyanname	 ilkelerinin	Kurumun	her	 seviyesinde	çalışan	personel	
tarafından	iyi	anlatılıp	uygulanmasını	sağlamak.

•	 İşbu	Beyanname’nin	ilkelerinin	tam	olarak	uygulanmasını	sağlamak	
için	ECHE	Kılavuzları	ile	ECHE	Öz	Değerlendirmesini	kullanmak.

•	 Erasmus+	Programı	tarafından	desteklenen	faaliyetlerin	ve	sonuç-
larının	tanıtımını	düzenli	olarak	yapmak.

•	 Bu	Beyannameyi	ve	ilgili	Erasmus	Politika	Beyanı’nı	Kurumun	web	
sitesinde	ve	ilgili	tüm	kanallarda	görünür	bir	şekilde	göstermek.	

Kurum, Beyannamenin uygulanmasının Erasmus+ Ulusal Ajansı tarafından denetleneceğini ve yukarıdaki ilke ve taahhütlerin 
herhangi birinin ihlalinin, Beyannamenin Avrupa Komisyonu tarafından geri çekilmesine yol açabileceğini kabul eder. 

Hareketlilikten Sonra
•	 Hareketlilik	 döneminin	 sonunda,	 katılımcıların	 başarılarının	 tam,	
doğru	 ve	 zamanlı	 kaydını	 içeren	 transkriptleri	 gelen	 hareketlilik	
katılımcılarına	ve	gönderen	kurumlara	sunmak.

•	 Karma	hareketlilik	dahil	yurt	dışındaki	öğrenim	döneminde	başa-
rıyla	elde	edilen	öğrenme	kazanımları	 karşılığında	 toplanan	 tüm	
AKTS	 kredilerini	 öğrenim	 anlaşmasında	 belirtildiği	 ve	 transkript/
staj	 belgesinde	 teyit	 edildiği	 şekilde	 tam	 ve	 otomatik	 olarak	
tanımak;	 bu	 kredileri	 gecikmeden	 öğrencinin	 kaydına	 geçirmek,	
öğrencinin	ek	çalışmasına	veya	değerlendirmesine	gerek	kalmadan	
kredileri	öğrencinin	mezuniyetine	saymak	ve	öğrencinin	transkrip-
tinde	ve	Diploma	Eki’nde	izlenebilmesini	sağlamak.	

•	 Başarıyla	tamamlanan	öğrenim	ve/veya	staj	hareketlilik	faaliyet-
lerine	öğrenci	nihai	not	dökümünde	(Diploma	Eki)	yer	vermek.

•	 Hareketlilik	 katılımcılarını	 ülkelerine	 döndükten	 sonra	 Erasmus+	
Programı’nın	elçileri	olup	hareketliliğin	faydalarını	 tanıtmaları	ve	
mezunlar	arasında	aktif	şekilde	bağ	kurmaları	için	cesaretlendirip	
desteklemek.

•	 Bir	 hareketlilik	 anlaşmasına	 dayanarak	 ve	 kurumsal	 stratejiye	
uygun	 şekilde	 personele,	 hareketlilik	 döneminde	 üstlendikleri	
eğitim	ve	öğretim	faaliyetleri	için	tanınma	verilmesini	sağlamak.




