ERASMUS + PROGRAMI Öğrenim ve Staj Hareketliliği ile ilgili Sıkça
Sorulan sorular
Öğrenim Hareketliliği
Başvuru Süreci
1) Erasmus programı hakkında ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
Bu sayfada Fakültemiz öğrencilerinin sıkça merak ettikleri, temel sorularının cevaplanması
hedeflenmiştir. Erasmus programı, üniversitemizin Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu
(UAİK) tarafından koordine edilmektedir. Başvuru kriterleri, başvuru takvimi, gerekli belgeler
gibi ayrıntılı bilgilere ulaşmak için http://erasmus.istanbul.edu.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Hem yerleştirme öncesi hem de yerleştirme sonrası süreci takip açısından bu sitedeki bilgiler
öğrencilere
yol
göstermektedir.
Başvuru
kılavuzu
için
özellikle
bkz.
http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=8644
İnternet sitesinde yer alan bilgiler dışında sorularınız olması halinde, haftaiçi mesai
saatlerinde Amfi I yanında yer alan Erasmus ofisindeki görevlilere danışabilirsiniz. Sorularınızı
e-posta yoluyla yöneltmemeniz rica olunur.
2) İkinci öğretim öğrencileri ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler Erasmus Öğrenim
Hareketliliği Programı’ndan faydalanabilirler mi?
Evet, bu öğrenciler de programdan faydalanabilirler.
3) YL ve doktora programlarına bahar döneminde kayıt yapan öğrenciler hemen başvuru
yapabilirler mi?
Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları
öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.
4) Birinci sınıf öğrencileri Erasmus Programı’ndan faydalanabilirler mi?
Evet, birinci sınıf öğrencileri de ikinci sınıfta gitmek üzere Erasmus Programı’na başvuruda
bulunabilirler. Ancak anlaşmamız olan bazı üniversiteler Erasmus kapsamında öğrenci kabul
etmek için örneğin asgari 3. sınıf öğrencisi olmak gibi kriterler aramaktadırlar. Birinci sınıf
öğrencilerinin tercih aşamasında, tercih ettikleri üniversitelerin internet sitelerinde yer alan
başvuru kriterlerine bakarak buna göre tercih yapmaları hususunda özen göstermelerini rica
etmekteyiz. Aksi takdirde kontenjanlar boşa gidebilmektedir.
5) Erasmus başvuruları ne zaman yapılmaktadır? Başvuru süreci takvimine nasıl ulaşabilirim?
Başvurular 9-23 Şubat 2015 tarihleri arasında EPOS sistemi üzerinden çevrimiçi olarak
yapılmaktadır. Başvuru sürecinin ayrıntılı takvimine bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=8612
6) Başvurular nasıl yapılır?
Başvurular UAİK’nın sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz EPOS sistemi üzerinden online olarak
yapılmaktadır. Başvuru sürecinde ve seçildiğiniz takdirde tüm faaliyet süresince
kullanacağınız kurumsal (..@ogr.istanbul.edu.tr) birer e-posta adreslerinizin bulunması
gerekmektedir. Diğer e-posta adresleriyle başvuru yapmak mümkün olmayacaktır, yapılan
başvurular ise kabul edilmeyecektir. Bunlar ön-başvuru niteliğinde olup, yerleştirilmeniz
halinde sizden beyan ettiğiniz bilgileri gösteren belgelerin teslim edilmesi talep edilecektir.

7) Başvuru esnasında nelere dikkat etmeliyim?
Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru esnasında ekranlarına
gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+
kabul şartlarını kontrol etmelidirler. Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini web
sayfasından kontrol etmek ve buna göre seçim yapmak oldukça önemlidir.
8) Erasmus Programı kapsamında yerleştirmelerde hangi kriterler dikkate alınmaktadır?
Erasmus yerleştirmelerinde %50 öğrencinin ağırlıklı not ortalaması, %50 yabancı dil sınavında
alacağı olduğu not dikkate alınmaktadır. Bu şekilde hesaplanacak ortalama notlar üzerinden
oluşturulacak sıralamaya göre yerleştirmeler yapılmaktadır.
9) Başvuru için gereken asgari not ortalaması ve asgari dil puanı nedir?
-Öğrencilerin başvurdukları yıl, birinci dönem sonundaki not ortalaması dikkate alınmaktadır.
Lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00; lisansüstü öğrencilerinin ağırlıklı
not ortalamasının ise 2,50/4,00 olması gerekmektedir. Alttan başarısız ders sahibi olunması
Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.
-Yabancı dil sınavından başarılı sayılmak ve programa başvurabilmek için 100 üzerinden en az
55 puan almak gerekmektedir.
10) Birinci sınıf öğrencilerinin not ortalaması ne şekilde dikkate alınır?
Fakültemizde yıllık sistem uygulandığından birinci sınıf öğrencilerinin birinci dönem sonunda
seçmeli derslerden almış oldukları notların ortalaması dikkate alınmaktadır.
11) Yabancı dil sınavı nasıl düzenlenir?
Yabancı diller sınavı 7 Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından
düzenlenmektedir. Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır. Bunun için UAİK ve
Yabancı Diller Bölümü’nün sitesini takip ediniz.
12) Birden fazla dilin yabancı dil sınavına girmek mümkün müdür?
Evet, İngilizce dışında başka diller bilen öğrenciler, bu dillerin sınavına ayrı bir günde
katılabilirler. Öğrenciler ancak sınavında başarılı oldukları dilde eğitim veren okullara
başvurabilirler.
13) Fakültemizin anlaşması olduğu üniversiteleri ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Fakülte sitemizde ikili anlaşmaların listesine ve içeriğine ulaşılabilmektedir.
14) Öğrencilerin kaç tercih hakkı bulunmaktadır?
Öğrencilerin üç tercih hakkı bulunmaktadır.
15) Tercih etmeyi düşündüğüm üniversitelerin özel şartlarını, verdikleri dersleri ve konaklama
imkanlarını nasıl öğrenebilirim?
Anlaşmamız olan üniversitelerin web sayfasında Erasmus ile ilgili başlıklarda bu bilgilere
ulaşmanız mümkündür. Öğrencilerimize tercihlerini yapmadan önce bu bilgileri mutlaka
inceleyip bunlara göre tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz.
16) Tercih ettiğim üniversiteden başka bir üniversiteye yerleştirilmem söz konusu olabilir mi?
Evet eğer tercih ettiğiniz okullara yerleştirilmeniz mümkün değilse, koordinatörlüğümüzce
boş kalan kontenjanlardan birine yerleştirme yapılabilir.
17) Açıkta kalan öğrenciler için ikinci bir yerleştirme yapılır mı?
Açıkta kalan öğrenciler için ikinci bir yerleştirme yapılmamaktadır. Bu bakımdan
öğrencilerimizden tercihlerini yaparken puanlarını da dikkate alarak, özenli ve öngörülü
davranmaları beklenmektedir.

Yerleştirme Sonrası
1) Yerleştirilme yapılan üniversitelerin farklı kabul kriterleri olabilir mi?
Fakültemiz Erasmus programı kapsamında bir üniversiteye yerleştirilmeye hak kazanmanız, o
üniversiteye adınızın bildirileceği ve o üniversiteye başvuru yapmaya hak kazanmanız
anlamına gelir. Yerleştirildiğiniz üniversiteye başvuru yapmak ayrı bir süreçtir ve sizin
sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle yerleştirildiğiniz üniversitenin başvuru tarihlerini
kaçırmamanız ve başvuru şartlarını yerine getirmek hususunda gerekli gayreti göstermeniz
önemle rica olunur.
2) Yerleştirildiğim üniversite benden ayrıca bir dil sertifikası isteyebilir mi?
Evet, yerleştirildiğiniz üniversite sizden yabancı dil bilginizi ayrıca ispat etmenizi isteyebilir. Bu
hususta Yabancı Diller Bölümü sınavı sadece kurum içi bir sınav olup bir yerleştirme kriteri
olarak önem taşımaktadır. Bu nedenle TOEFL vb. sınavlara girerek sertifika almanız ileride hak
kaybına uğramamanız için önem taşımaktadır.
3) Yerleştirme sonrası Fakülte koordinatörlerine hangi konularda danışabilirim?
Yerleştirme sonrası Fakülte koordinatörlüğü her öğrenciye bir danışman atar. Danışmanınızla
iletişiminizi e-posta yoluyla veya yüzyüze görüşerek sürdürebilirsiniz. Danışmanınız karşı
okula isminizi bildirir ve başvuru sürecinde, özellikle İÜ bakımından gereken belgelerin
hazırlanmasında size yol gösterir. Bununla beraber karşı okulla olan ilişkilerinizde esas
muhatabınızın karşı okuldaki danışmanınız olduğu; vize, konaklama, ulaşım gibi konularda
fakülte danışmanınızın size yardımcı olamayacağını önemle hatırlatırız.
4) Yerleştirilen bütün öğrenciler hibeye hak kazanır mı?
Yerleştirilme ve hibeye hak kazanma iki farklı süreçtir. Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu
aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle yerleştirme süreci bir ön
seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan bütçe dahilinde kaç
öğrencinin hibe alabileceği belirlenecek ve puan sırasına göre hibeler tahsis edilecektir.
Fakülte koordinatörlüğü, hibe kontenjanlarını farklı yabancı dillere ve lisans veya lisansüstü
öğrenci olma durumuna göre belirleyebilir.
5) Hibeye hak kazanan öğrenci sayısı ne kadardır?
2014-2015 döneminde fakültemizden 105 öğrenci yerleştirilmiş, bunlar arasından 35
öğrencimiz hibeye hak kazanmıştır. 2015-2016 döneminde de benzer sayıda öğrencinin
hibeye hak kazanacağı öngörülmektedir.
6) Öğrenim hareketliliğine iki dönem için gidebilir miyim?
Evet, hem güz hem bahar dönemi için öğrenim hareketliliğine katılmanız mümkün.
7) İki dönem gitmem halinde her iki dönem için de hibeye hak kazanmam mümkün mü?
Hayır, daha çok öğrencinin faydalanabilmesi amacıyla fakültemizce yapılan uygulamaya göre
sadece tek bir dönem için hibeden yararlanabilirsiniz.
8) Başvurup yerleştirildikten sonra bu hakkımdan feragat etmem mümkün mü?
Evet, her zaman Erasmus hareketliliğine katılma hakkınızdan feragat etmeniz mümkün. Ancak
feragati mümkün olduğunca erken gerçekleştirmeniz gerekiyor. Başvuru takviminde bu tarih
Nisan sonu olarak belirlenmiştir. Böylelikle hibeye hak kazanmış iseniz bu hibeden başka bir
öğrencinin yararlanmasına engel olmamış olursunuz.
9) Yabancı ülkede eğitime başladıktan sonra feragat etmem mümkün mü?
Evet, eğitime başladıktan sonra dahi feragat etmeniz mümkün. Ancak bu durumda Erasmus
programına katılmamış sayılırsınız ve hibeden yararlanıyor iseniz size ödenen kısmı geri
ödemeniz gerekir.

10) Hibeler ne zaman ve hangi şartlarla ödenir?
Gittiğiniz ülkede eğitime başladığınızda size toplam hibe miktarınızın (ör. 5 ay x 400
Euro=2000 Euro) %80’i ödenecektir (ör. 2000 x %80= 1600 Euro). Geri kalan %20’lik kısmı
almanız ise dönüşte tüm gerekli belgelerin aslını UAİK Erasmus ofisine teslim etmiş olmanız
ve orada aldığınız 30 AKTS’lik derslerin %70’inden başarılı olmanıza bağlıdır.
11) Yerleştirilmem halinde Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılabilmem için nasıl bir yol
izlemem, hangi belgeleri hazırlamam gerekecek?
Hazırlamanız gereken belgelerin listesine, bunların birer örneğine ve doldurulmaları
hususunda gerekli talimatlara İstanbul Üniversitesi UAİK Erasmus Koordinatörlüğü’nün
internet sitesinin, Erasmus Giden Öğrenci sayfasından ulaşmanız mümkündür. Belgelerin
çoğu UAİK Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir. Fakültede size atanan
danışmanınıza ise “Learning Agreement” (Öğrenim Anlaşması) belgesinin bir nüshasının
mutlaka teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin imzalanması hususunda Kurum ve Fakülte
koordinatörleri yetkilidir. Fakülte koordinatör yardımcıları ise imza yetkisine sahip değildirler.
Bununla beraber danışmanınız olan koordinatör yardımcısına belgelerinizi doğru doldurup
doldurmadığınızı onaylatmanız gerekir.
Karşı okul sizden farklı belgeler hazırlamanızı isteyebilir. Bu belgeler karşı kurumu ilgilendirir;
bunları Fakülte veya Kurum koordinatörlüklerine teslim etmeniz gerekmemektedir.
12) Belgeleri tamamlamam önemli mi?
Evet, yabancı ülkede eğitime gitmeden önce ve döndükten sonra gerekli belgeleri
tamamlamamanız halinde hibe konusunda hak kaybınız olabilir.
13) Online Dil Desteği uygulaması nedir?
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin online dil
desteği kapsamında yapılacak sınavlara katılması zorunludur. Gidilecek kurumdaki eğitim dili
üzerinden yapılacak olan bu sınavın amacı dil seviyenizin tespit edilmesi, 50 puanın altında
almanız durumunda öğrenim boyunca verilecek online dil desteği ile dil gelişiminize katkıda
bulunulmasıdır. Hareketlilik öncesi sınava girmediğiniz takdirde öğrenim sözleşmenizin kurum
ve fakülte koordinatörlerince imzalanması mümkün olmayacağı gibi, hareketlilik sonrası
yapılacak sınava katılmadığınız takdirde de hibenizin geri kalanı ödenmeyecektir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=8631
14) Kaydolduğum yabancı üniversitede derslere devam etmem ve bu derslerden başarılı
olmam gerekir mi?
Kaydolduğunuz yabancı üniversitede derslere devam etmediğiniz takdirde bu dersleri
almamış, dolayısıyla 30 AKTS’yi tamamlamamış sayılma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu
durumda Erasmus Programı’na katılmış olmak için gereken şartlar sağlanmadığından
hibenizin %20lik kısmını alamayacağınız gibi ödenmiş olan %80’lik kısmı da geri ödemek
zorunda kalırsınız.
Derslere devam ettiğiniz fakat, bu derslerin en az %70’inden başarılı olamadığınız halde ise
hibenin kalan %20’lik kısmı ödenmeyecektir.
15) Döndüğümde karşı kurumda aldığım dersleri saydırabilir miyim?
Karşı kurumda aldığınız dersler Fakültemizde sadece seçmeli dersler yerine sayılabilir. Orada
almış olduğunuz dersler ile buradaki seçmeli dersinizin içeriğinin örtüşmesi aranmamaktadır.

