
 1/2 

           Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 

Uluslararası İlişkiler Birimi - Erasmus Program Koordinatörlüğü 

 

2019-2020 ERASMUS+ PROGRAMI 
2019-1-TR01-KA103-062123 Numaralı Erasmus Projesi 

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) DUYURUSU 
İlan Tarihi: 14-10-2019 

 

       Erasmus+ Erasmus Programı Nedir? 
       Erasmus+ Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin program ülkelerindeki* üniversitelerden 
birinde öğrenim görmesine veya staj yapmasına olanak tanıyan bir AB Programıdır. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği ile öğrenciler, 
stajlarını program ülkelerinden birinde yer alan bir işletmede yaparlar. “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 
kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir”.  
 4 sayfalık bu duyurunun amacı, 2019-2020 dönemi Staj Hareketliliği için öğrencilere bilgi sunmaktır (İlan Tarihi: 14/10/2019). 
* Program Ülkeleri: AB'ye üye olanlar: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, 
İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Sırbistan, İngiltere. 
AB'ye üye olmayanlar: Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Türkiye, Sırbistan 

 

 

Erasmus Staj Programı Genel Bilgiler 
       Staj süresi minimum 2 aydır ve hibe yetersizliğinden dolayı tüm öğrencilerin faaliyetten 2 ay faydalanması planlanmaktadır. 
Öğrenciler, program ülkelerinde bulunan üniversite, işletme, eğitim merkezi, araştırma merkezi ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlarda 
stajlarını yapabilir. Staj yapılacak yer öğrencinin bölümü ile ilgili bir yer olmalıdır. Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme 
arasında Kurumlararası Anlaşma (IA) olması zorunlu değildir. 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. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya 
bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı 
deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 
        Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:  
                - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en ) 

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 
2019-2020 döneminde staj programından yararlanacak öğrenciler staj faaliyetlerinden ne zaman yararlanacaklarını  sonuçların 
açıklanmasından itibaren bir ay içerisinde bildirmek zorundadır. Ayrıca faaliyetten yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin davet 
mektuplarını iki ay içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

Başvuru Takvimi 
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır: 

08 Kasım-21 Kasım 2019 Başvuruların Alınması 

Tarihler Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasından 
http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=79 adresinden ilan 
edilecektir 

Yabancı Dil sınavı 

Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasından 
http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=79 adresinden ilan 
edilecektir 

Staj Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı 

Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasından 
http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=79 adresinden ilan 
edilecektir 

Değişim hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı 

Dil sınavı sonuçlarına itiraz için Yabancı Diller Bölümüne; genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonra 
15 gün içinde dilekçe ile başvurulmalıdır 

http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=79
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Öğrenciler, Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde  faydalanmak üzere 2019-1-TR01-KA103-062123 numaralı Erasmus+ 
projesi kapsamında başvuruda bulunurlar.Erasmus+ Staj hareketliliği minimum 2 ay olarak gerçekleştirilir. Staj süresi 12 ayı geçemez, 
Erasmus ofisi hibe dağıtım sonucu hibe almaya hak kazanacak adaylara stajın 2 aylık kısmı için hibe vermeyi taahhüt eder. 

 
 

Başvuru Koşulları 
1) T.C. Vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte,Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim 
kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak  
2) Faaliyete başvuru aşamasında öğrenciliğin devam etmesi gerekmektedir.  Mezun olanlar programa başvuramaz. Son sınıfta olan 
öğrenciler, mezuniyetlerini izleyen 12 ay içinde stajlarını tamamlayabilirler. 
3) Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler programa başvuruda bulunamazlar.  
4) Başvuru esnasındaki Genel Not Ortalamasının (GNO); Önlisans ve Lisans öğrencileri için asgari 2.25 / 4.00 (100’lük not sistemi kullanan 
bölümler için 60/100) ve Yüksek Lisans / Doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (100’lük not sistemi kullanan bölümler için 65/100) 
olması gerekir. Not ortalaması yeterli olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  
5) Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir. 
6) Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ 
Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Staj sektörü ve konusu mevcut bölümü ile ilgili olmalıdır. 
7) Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde 
staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce 
yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş veya mezuniyet işlemleri başlamış olan öğrenciler başvuruda bulunamaz. 
8) Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, 
laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/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. 
9) Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden 
yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar 
puan azaltma yapılacaktır. 
10) Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna 
yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus 
öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar. 
11) Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 
12) Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. 
m) Fakülte/bölümlerden belirlenen hibe kontenjanı dâhilinde başvuru olmaması veya hibe tahsis edilen öğrencilerin vazgeçmeleri 
durumunda dağıtılamayan hibe miktarı, başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılabilir. 
13)İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat 
bildirim süresi seçildikten sonra 60 gündür.Feragat dilekçesi sitemizde bulunmaktadır. 
14)Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır. 
15)Başvuru formlarında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır 
 

Öğrenci Seçim İşlemi 
       Programdan yararlanacak öğrencilerin seçim işlemi; Rektörlük tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Seçim 
işlemi Ulusal Ajans tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilir. Başvurusu geçerli olan öğrencilere yazılı ve sözlü yabancı 
dil sınavı uygulanır ve her öğrenci için aşağıda verilen formüle göre Genel Başarı Puanı (GBP) hesaplanır. Daha önce Erasmus çatısı 
altında herhangi bir faaliyetten faydalanmış olan öğrencilerin genel başarı puanından her bir faaliyet için 10 puan kesilir. 
       GBP= (Genel Not Ort x % 50) + (Yab. Dil Sınav Notu x % 50).  
       Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan 
       Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan 
       Daha önce yararlanma : -10 puan 
       Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih 
ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

-10 puan 
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Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu 
tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a 
tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin 
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 
        
       Öğrenciler başarı puanına göre sıralanır ve kontenjana göre en başarılı öğrenciler programdan yararlanmaya hak kazanır. 
 
Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış 
olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş 
ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe 
teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan 
siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 
 
 
      NOT-1: Başarılı sayılabilmek için Yazılı Yabancı Dil Sınav notu; İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili Edebiyatı bölümleri için en az 75, 
diğer bölümler için en az 50 olmalıdır. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler programdan yararlanamayacaktır. 
      NOT-2: Başvuru esnasında başka bir dil belgesi kabul edilmeyecek olup tüm öğrencilerin dil sınavına girmesi gerekmektedir. 
 
Değerlendirme sonuçları üniversitemiz Erasmus Ofisi sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 
gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten 
sonra başarılı olan öğrencilerle Erasmus Ofisi tarafından bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. 
Toplantı yeri ve saati  uluslararası İlşkiler web  sayfasından ilan edilecektir. 

 

Erasmus Programı Bilgilendirme Seminerleri  
       Erasmus Programı Bilgilendirme Seminer tarihleri, web sitemizde ayrıca ilan edilecektir.  

 

Staj Kontenjanı 
       Erasmus programında üniversiteler Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe miktarına uygun sayıda öğrenci gönderir. Üniversitemize 
2019-2020 döneminde tahsis edilen hibe ile 66  staj programından yararlandırılması planlanmaktadır. Hibenin durumuna ve öğrencilerin 
gideceği ülkeye göre bu sayı daha az veya daha fazla olabilir. Başarılı öğrencisi olmayan birimlerin kontenjanı diğer birimlere aktarılır. Bu 
sebeple aynı fakülte veya okuldan birden fazla kişi programdan yararlanabilir.  
Staj Kontenjanları aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir. 

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü GENEL TOPLAM 

Eğitim Fakültesi 5 

İletişim Fakültesi 2 

İngilizce Öğretmenliği 6 

İlahiyat Fakültesi 2 

Diş Hekimliği Fakültesi 2 

Ziraat Fakültesi  4 

Mimarlık Fakültesi 4 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 5 

Fen Edebiyat Fakültesi 4 

Batı Dilleri ve Edebiyatları 6 

Güzel Sanatlar Fakültesi 2 

Veteriner Fakültesi 3 

Tıp Fakültesi 6 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 

Beden Eğitimi YO 2 

Enstitüler 5 

MYO 2 

TOPLAM 66 

 
*Her bir katılımcıya 2 aylık hibe dağıtımı yapılacaktır. Kontenjanlar mevcut olan hibe miktarına göre tahmini olarak belirlenmiştir. 
Başvuruların değerlendirilmesi ve sıralamada gidilen ülkeye göre hesaplanan hibe tutarlarına göre sayılar değişebilir. 
 
 
 
 

Erasmus Staj Hibe Miktarları 
       Hibe miktarları Euro olarak ülkelere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Staj süresi; tüm öğrenciler için 2 aydır. Bu sürelerden daha 
kısa staj yapılamaz. Öğrencilere seyahat için ayrı bir ödeme yapılmaz. 
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Erasmus+ 2019/2020 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin aylık hibe STAJ miktarları aşağıdaki gibidir 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Hibe Öğrenim 

(Avro) 

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 

600 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya,Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye 

400 

 
Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm 
masraflarını karşılamayı taahhüt etmez.  

 
Özel İhtiyaç Desteğine Yönelik Ek hibe 

      Özel ihtiyaç desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere hareketlilikleri süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ 
öğrenim hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ek hibesi verilecektir. Bu 
öğrencilerin Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmeleri için Erasmus+ hareketlilik dönemine hazırlanırken özel ihtiyaçlarını ve 
fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumlarına ilişkin öngörülen ek masraflarını Erasmus Program Koordinatörlüğüne bildirmeleri 
gerekmektedir. Koordinatörlük bu talebi Ulusal Ajans’a bildirir ve uygun bulunursa ek hibe desteği sağlanır. 
 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir? 
      Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla 
birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir. 
 

Nasıl Başvurulur? 
      Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvurusu hakkında yardımcı olmaları için Erasmus Program Koordinatörlüğü personeline 
danışılmalıdır. Bu durumdaki öğrencilerin hareketlilik gerçekleştirecekleri kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmeleri için Erasmus 
Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren 
çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakmaları önerilmektedir: http://exchangeability.eu/mapability-map 
 

Başvuru Nasıl Yapılır ? 
              Başvurular, 08 Kasım 2019 günü başlayacaktır. Başvuru formları Uluslararası İlişkiler Birimi internet sitesinden 
(http://int.mku.edu.tr Duyurular menüsü) temin edilip, doldurulduktan ve Bölüm Erasmus Koordinatörü’ne onaylatıldıktan sonra en geç 21 
Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Başvuru Formu Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi’ne teslim edilir. Başvuru 
Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Elle doldurulan ve fotoğraflı olmayan ve bölüm Erasmus koordinatörü tarafından 
imzalanmayan formlar kabul edilmeyecektir. Birinci sınıf öğrencileri tüm notları belli olduktan sonra not belgesi alarak başvuru 
yapacaklardır.  
 

Yabancı Dil Sınav Tarihleri 
       Üniversitemiz YADYO tarafından yapılacak Yabancı Dil Sınavları tarih ve yeri daha sonra Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasından 
http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=79 adresinden ilan edilecektir 
 

İkinci Kez Staj Hareketliliği  
       Bir öğrenci her bir kademede (lisans / yüksek lisans / doktora) 12 ay süreyle hibeli / hibesiz Erasmus öğrencisi olabilir. Örneğin; daha 
önce 8 ay Erasmus hibesi alan bir lisans öğrencisi 4 ay daha Erasmus hibesi alabilir. Ancak, öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden 
yararlanmamış olan öğrencilere verilir. Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı gereği daha önce faaliyetten faydalanmış 
öğrencilerin, faydalandıkları her faaliyet için başarı puanlarından 10 puan kesilir. 
 

Hibesiz (“Sıfır” Hibeli) Erasmus Öğrencisi 
       Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel 
değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrenciye hibe 
ödenmemesi ve masraflarını kendisinin karşılamasıdır.  

  Erasmus Programı ile İlgili Detaylı Bilgi 
       Uluslararası İlişkiler Birimi’nin aşağıda adresi verilen sayfasından; Erasmus programı, öğrencilerin gitmeden önce ve döndükten sonra 
yapması gereken işlemler, doldurulması gereken formlar ve teslim edilmesi gereken belgeler konusunda detaylı bilgi elde edilebilir: 
(int.mku.edu.tr)   

İletişim Adresi: 
MKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus Program Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası A Blok 3. Kat, Tayfur Sökmen Kampüsü, Antakya 

E-mail: mkuerasmus@gmail.com   /   Tel / Faks (Harici): 0(326) 221 5815, Dahili: 4115    /   İnternet: http://int.mku.edu.tr  

http://int.mku.edu.tr/
mailto:erasmus@mku.edu.tr
http://int.mku.edu.tr/

