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GİDECEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ 

 Öğrencilerin bağlı bulunduğu birimlerin Erasmus anlaşması olması. 

 Öğrencilerin not ortalamasının :  

o  lisans için 2.2/4.00  

o yüksek lisans için 2.50/4.00 

 www.merlon.com.tr adresinden online başvuru yapılması ve başvuru belgelerine Dış İlişkiler Ofisi teslim  
edilmesi.  

 Yapılacak yabancı dil sınavından geçerli bir notun alınması.  

  Kontenjanına göre kazan asli ve yedek öğrencilerin listesi KÜ. Web sayfasında ilan edilir. 

 

 

ÖĞRENCİ HAREKEYLİLİĞİ HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER 
YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE 

 

 Başvuru Formu ( Student Application Form ) 

 Öğrenci Bilgi Formu ( Bilgi Formu )  

 Konaklama Formu : Üniversitelerin yurt imkanından yaralanılması için hazırlanan belge 

 Öğrenim Anlaşması ( Learning Agreement ) : Öğrencinin karşı üniversitede alacağı dersleri gösteren belgedir 

 Ders Tanınma Belgesi  (Recognition Sheet ): Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, misafir olacağı üniversitede 
alacağı derslerin dönüşten sonra hangi derslere karşılık geleceğini belirten bir belgedir. 

ONLINE BAŞVURU: 

http://erasmus.merlon.com.tr/kastamonu/ 

 Öğrenci önce sisteme geçerli bir e-mail adresi yazarak üye olur. Sonra mail adresine gelen linke tıklayarak 

(eğer gelen kutusunda mail yoksa gereksiz kutusuna da bakmalı) öğrenci aktivasyonunu tamamlar ve sisteme 

girişini yapabilir.  

 

 Öğrenci bütün bilgilerini eksiksiz doldurduktan sonra staj hareketliliği için gitmek isteyeceği 

üniversiteyi/işletmeyi açılan listeden tercih edecektir. Bütün bu işlemler bittikten sonra ‘Kaydet’ butonuna 

basarak bilgilerini kaydedebilir ve başvuru süresi sona ermeden ‘Gönder’ butonuna basması gerekir. 

‘Gönder’ butonuna basılmadığı takdirde öğrencinin başvurusu tamamlanmayacaktır.  

 

 Öğrenci Gönder butonuna bastıktan sonra mailine gelen başvuru formunun çıktısını alıp Dış İlişkiler Ofisine 

transkript ile getirmesi gerekmektedir."  

 

http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/duyurular/erasmus/STUDENT%20APPL�CAT�ON%20FORM.doc
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/duyurular/erasmus/B�LG�%20FORMU.doc
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/2011_2012/formlar/ogrenciHareketliliği/learningagreement.docx
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/duyurular/erasmus/RECOGNITION%20SHEET.docx
http://erasmus.merlon.com.tr/kastamonu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YURTDIŞINDA KABUL YAZI GELDİKTEN SONRA 

 Pasaport alımı için yazı (Harçsız Pasaport)  

 Harçsız pasaport için dilekçe * (Ofisimize bırakılmasına gerek yoktur ve tek nüsha yeterlidir.) 

 Dil Kursu Formu (Öğrencinin isteğine göre ve karşı kurumun onayı sonucunda dil kursu durumu netleşir.) 

Not:  Üstteki Türkçe yazı pasaport alımı içindir. Harçsız pasaport alımı için yazılan dilekçeye bir nüshası eklenerek 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gidilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınacak olan ve 
Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış bir yazı ile pasaport işlemlerine başlanabilir. 

 

VİZE VE PASAPORT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 

 Pasaport alımı için yazı (Dış İlişkiler Ofisinden alınacak) 
 

 Harçsız Pasaport İçin Yazı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak) 
 

 Vize Yazısı ( Dış İlişkiler Ofisinden alınacak) 

Not: Bu evrakların da ikişer nüsha halinde, renkli çıktı olarak hazırlanması gerekir. Yurt dışına  çıkış  anında da 
İngilizce evraklardan bir orijinal nüshanın yanınızda olduğundan emin olmalısınız. 

YURTDIŞINDAN DÖNÜŞÜ YAPILMASI GEREKENLER 

 

 Karşı üniversite alınmış onaylı katılım sertifikası. 

o Katılım Sertifikası orijinal nüsha olmalı ve yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı 

olarak talep edilmelidir. 

o Katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibe 

yeniden hesap edilerek ödeme yapılır. 
o Gidilen kurumun kendine özgü düzenlenmiş Katılım Sertifikası varsa o sertifika geçerli olacaktır. 

 

 Karşı Üniversiteden Onaylı Not Dökümü: 

o Onaylı Not Dökümü orijinal nüsha olmalı ve yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı 

olarak talep edilmelidir. 

o Katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibe 

yeniden hesap edilerek ödeme yapılır. 
o Gidilen kurumun kendine özgü düzenlenmiş Katılım Sertifikası varsa o sertifika geçerli olacaktır. 
o Bu belgede yer alan derslerin kodları, adları ve ECTS kredileri, daha önce hazırlanmış olması 

gereken öğrenim anlaşması (LA) ile ders tanınma belgesinde (Recognition Certificate) ve bu 
aşamada hazırlanacak olan nihai ders sayıştırma ve not dönüşüm belgesindeki derslerle bire bir 
aynı olmalıdır. Bazı yurt dışı kurumlardan alınan onaylı not döküm belgelerinde kalınan derslerin 
gösterilmediği durumlar söz konusudur. Bunlarında belgeye yazılmış olması gereklidir.) 
 

  Nihai Transkript. 
 

 Pasaport giriş-çıkış sayfasının fotokopisi. 
 

 Arrival-Departure Form : Öğrenim görülen kurum tarafından tarihleri doldurulmuş, mühürlü ve imzalı 
onaylanmış şekilde olması gerekmektedir. 

http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/2011_2012/formlar/harcsiz_pasaport_formuTS.docx
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/harcsiz.pasaport.dilekcesi.doc
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/duyurular/erasmus/D�L%20KURSU%20FORMU.doc
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/2011_2012/formlar/harcsiz_pasaport_formuTS.docx
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/harcsiz.pasaport.dilekcesi.doc
http://www.kastamonu.edu.tr/Files/File/Dis_Iliskiler_Ofisi/2011_2012/ers_5_Katilim_Belgesi.doc

