
1. Üniversitedeki ilk yılımda Erasmus+ Programı'ndan yararlanabilir miyim? 

Ön lisans ve lisans programlarının birinci yılındaki öğrenciler ile mezun olmuş öğrenciler, öğrenci 

hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. Ancak, öğrenciler üniversiteye başladıkları yılın birinci yarıyılı 

sonunda transkriptlerini aldıktan sonra Erasmus sınavına başvurabilirler. Bu durumda öğrenci 

hareketliliğinden yararlanabilecekleri en erken dönem, ikinci sınıfın birinci yarıyılıdır. Son sınıf öğrencileri, 

mezun olmadan önce başvurmaları koşuluyla mezun olduktan sonra Erasmus+ Staj Hareketliliğinden 

yararlanabilirler. 

2. Hangi üniversitelere gidebilirim? 

Her bölümün farklı üniversitelerle anlaşmaları bulunmaktadır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler 

web sayfasından görüntülenebilir (https://uib.iku.edu.tr/en/degisimprogramlari/partner-universiteler). 

Bir ortak üniversite seçerken, başvuru yapanlar eğitim dilini ve kurs uyumluluğunu dikkate almalıdır. 

3. Gideceğim üniversitede alacağım derslerin öğretim dili ne olacak? 

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitelerdeki eğitim dili, web sitemizin 

sözleşmeler bölümünde yer alan sözleşme metinlerinde belirtilmektedir. Erasmus başvuru döneminde 

öğrencilerimize bu anlaşmaları inceleyerek ve bölüm koordinatörlüğüne danışarak tercihlerini yapmaları 

ve gitmek istedikleri yerleri araştırmaları tavsiye edilmektedir. 

4. Erasmus+ öğrenim hareketliliğim süresince alacağım dersleri nasıl seçerim? 

Her öğrenci ile yurt dışında eğitim görmeden önce bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim sözleşmesi 

imzalanır. Öğrenim Sözleşmesinde öğrencinin kurumda alacağı derslerin adı ve kodları ile AKTS (Avrupa 

Kredi Transfer Sistemi) kredileri yazılır. Derslerin listesi, gidilen üniversite tarafından temin edilebilir. Ders 

listesi üniversitenin web sayfasından indirilebilir 

(https://akademikpaket.iku.edu.tr/EN/ects_bolum.php?m=1&p=11&f=0&r=0&ects=ders) ve bölüm 

https://uib.iku.edu.tr/en/degisimprogramlari/partner-universiteler
https://akademikpaket.iku.edu.tr/EN/ects_bolum.php?m=1&p=11&f=0&r=0&ects=ders


koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Sözleşmesi, öğrencinin yanı sıra Erasmus bölüm 

koordinatörünün ve her iki kurumun Erasmus kurum koordinatörünün imzasını taşımalıdır.  

Öğrenim sözleşmesinde çeşitli nedenlerle yapılacak değişikliklerin, öğrencinin kendi yükseköğretim 

kurumu ve yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanması gerekir. 

5. Öğrenim Sözleşmesi Nedir? 

Öğrenim Sözleşmesi, okuduğunuz üniversitede alacağınız dersleri kredileri ile birlikte gösteren belgedir. 

Orada alacağınız dersleri gösterir. Sözleşmeler için gerekli belgeleri aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. 

https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar 

6. Hangi dersleri alacağıma nasıl karar veririm? 

Öğrencinin Türkiye'deki üniversitede almakla yükümlü olduğu derslerin karşılığı olarak, yükseköğretim 

kurumunda eşdeğer dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı, öğrenci ile öğrencinin velisi arasında 

imzalanan Öğrenim Sözleşmesi ile kendi kurumu ve değişim döneminden önce devam edeceği kurum 

tescil ve güvence altına alınır. Ders adlarının ve içeriklerinin birebir aynı olması beklenmemektedir, ders 

içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. 

7. Gideceğim kurumda alacağım ders sayısı belli midir? 

Ders seçilirken yarıyıl için 30 AKTS kredisi ve 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrenciler, başarılı 

oldukları derslerin toplam kredi miktarı kadar dersten muaf tutulurlar. 

8. Öğrenim Sözleşmesinde değişiklik yapabilir miyim? 

Eşleştiğiniz üniversitede alacağınız dersler bulunmayabilir ve ders saatleri programınıza uymayabilir. Bu 

durumda bölüm koordinatörünüz ile görüşerek derslerinizi değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapmak için 

Öğrenim Anlaşmasının hareketlilik sırasında formunu kullanmalısınız. 

https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar


9. Erasmus+ öğrenim hareketliliği döneminde aldığım dersler kendi üniversitemde tanınır mı? 

Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümleri ile ilgili işlemler, öğrencinin 

gideceği okuldan aldığı öğrenim sözleşmeleri ve transkriptinin bölüme teslim edilmesinden sonra 

gerçekleşir. 

10. Tercihimi değiştirebilir miyim? 

Öğrencilerin yerleştirme sürecinde ilgili ortak kurumun kontenjanları ve öğrencilerin Erasmus puanı 

dikkate alınır. Bu nedenle öğrenciler mücbir sebep olmadıkça yerleştirildikleri kurumu değiştiremezler. 

11. Erasmus hakkımdan feragat etmek istiyorum, ne yapmalıyım? 

Öğrenim hareketliliği formları web sayfasındaki cayma formunu doldurarak bölüm koordinatörüne teslim 

etmeniz gerekmektedir.  

12. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim? 

1 akademik dönemi kapsayan Erasmus İkili Anlaşması çerçevesinde 1. dönemde hibeli Erasmus öğrencisi 

olduktan sonra 2. dönemde Erasmus'tan yararlanmak isteyebilirler. Bu durumda üniversitenin 

Türkiye'deki bölümünün/fakültesinin ve yurtdışındaki üniversitenin bölüm/kurum koordinatörlüğünün 

yazılı onayı gerekir. Uzatma için hibemiz yoksa öğrenci, Erasmus programının tüm yükümlülüklerini 

yerine getirmek kaydıyla Erasmus programını hibesiz olarak uzatabilir. 

13. Erasmus+ programından kaç kez yararlanabilirim? 

Erasmus programından hiç bir eğitim kademesinde (lisans - lisansüstü) 12 aydan fazla öğrenci statüsünde 

yararlanamazsınız. 


