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ADIM 1

Gidilecek üniversitenin web sitesi ayrıntılı 

olarak incelenmelidir. ECTS Bilgi Paketleri 

(ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır. 

Akademik takvim, dersler, barınma 

olanakları, son başvuru tarihleri, istenen 

belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında 

bilgi edinilmelidir. Gidilecek üniversitenin 

belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip 

istemediği mutlaka araştırılmalıdır. 

İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.



ADIM 2

 Sonraki adım yerleştirilen üniversiteye 

başvurudur. 

Karşı Üniversite’nin Başvuru formunda 

bazen Fakülte/Bölüm ve Erasmus Kurum 

Koordinatörü’nün imzası gerekmektedir.



Ders veya tez aşamasında 

olan Yüksek Lisans/Doktora 

düzeyindeki öğrenciler de 

 Yerleştirildikleri üniversiteye başvuruda 

bulunmak zorundadır. Tez aşamasında 

olanlar daha sonra sorunlarla 

karşılaşmamak için karşı kurumda 

kendilerine danışmanlık yapacak veya 

kendilerinden sorumlu olacak bir 

yetkiliden onay almak zorundadırlar. Bazı 

üniversiteler sadece kütüphane 

araştırmasına AKTS vermemektedir. Ders 

seçilmesini de isteyebilirler.



Karşı kurumdan kabul yazısı 

gelene kadar 

 Fakülte/bölüm koordinatörü ile birlikte 

dersler seçilmeli ve öğrenim anlaşması 

(Learning Agreement) (2 nüsha halinde) 

doldurulmalıdır. Karşı kurumun öğrenim 

anlaşması hazırlanmış olsa da web 

sayfamızda üniversitemizin öğrenim 

anlaşması de mutlaka doldurulmalı ve 

imzalattırılmalıdır.

ADIM 3



Dikkat: 

 Bir dönem için 30 AKTS’yi (ECTS) 

tamamlamak zorunludur. 30 AKTS’nin

altında olan öğrenim anlaşmaları kabul 

edilmeyecektir. İki dönem kalacak 

öğrenciler her bir dönem için ayrı ayrı 

öğrenim anlaşmasını doldurmak ve her 

bir dönem için 30 AKTS toplamak 

zorundadırlar.



 Öğrenim anlaşması, öğrenci,  

fakülte/bölüm koordinatörü ve kurum 

koordinatörü tarafından imzalandıktan 

sonra, onaylanması için karşı kuruma e-

posta ile gönderilmelidir. Karşı kurum 

tarafından onaylanmamış anlaşmalar 

geçerli değildir ve öğrencilerimizin 

programdan faydalanmalarını 

engelleyecektir.

 Yükseklisans/Doktora düzeyindeki 

öğrenciler de öğrenim anlaşmalarına 

hangi konuda araştırma yapacaklarını 

ayrıntılı bir şekilde yazmak ve 30 AKTS’yi 

tamamlamak zorundadırlar.

ADIM 4



Sağlık Sigortası

 Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortası yaptırmak 

ZORUNLUDUR. 

 Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage) 

(Öğrenim ve Staj Hareketliliği için ZORUNLU)

 Mesuliyet Sigortası Teminatı (Liability Insurance Coverage) 

(Staj Hareketliliği için ZORUNLU)

 Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage) 

(Staj Hareketliliği için ZORUNLU)

 Mesuliyet ve Kaza Sigortaları gidilen kurum tarafından 

yapılacaksa Staj Anlaşmasında belirtilmelidir. 

 SGK’lı öğrenciler, gidecekleri ülkeye göre bu sigortayı 
saydırabilirler. (SGK’nın hangi ülkelerde geçerli olduğu 

SGK’nın web sitesinden kontrol edilmelidir.)(SGK’dan belge 

alacaklar Erasmus Ofisinden  yazı  talep etmelidir.) 

Öğrencilerimiz bu yazı, karşı kurumun kabul belgesi ve 
Fakülteden alacakları öğrenci belgesi ile İl/İlçe Sağlık 

Müdürlüklerine başvurabilirler. 

ADIM 5



ADIM 6

 Karşı kurumdan kabul yazısı 

geldikten sonra harçsız 

öğrenci pasaportu ve vize 

yazısı alabilmek için Erasmus 

Kurum Koordinatörlüğü’ne 

dilekçeyle başvurulmalıdır.  

 Harçsız pasaport belgesi vergi dairesine 

onaylatılmalıdır. 

 Yeşil pasaport sahibi öğrencilerimizin de vizeye 

başvurmaları tavsiye edilir.

 Vize işlemlerinin takibinden öğrenci sorumludur.



Vize alındıktan sonra

 HİBELİ ÖĞRENCİLERin herhangi bir Halk 

Bankası Şubesinde Euro hesabı açmaları 

gerekmektedir.

ADIM 7



Yurt dışındaki üniversiteye gitmeden önce 

Öğrenim Anlaşmasının (Learning Agreement, 

web sayfamızdaki 15-16 Dönemi Öğrenim 

Anlaşması) ıslak imzalı 2 nüshası,

 Bilgi formu (web sayfamızdaki 15-16 Dönemi 

Bilgi Formu),

 Taahhütname (web sayfamızdaki 15-16 

Dönemi Taahhütname)

 Hibe Sözleşmesinin (web sayfamızdaki 15-16 

Dönemi Sözleşme Formu) ıslak imzalı 2 nüshası

 Karşı kurumdan gelen kabul belgesi

 Sağlık Sigortası Belgesi

 Uçak biletinin kopyası

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne 

mutlaka teslim edilmelidir. 

ADIM 8



OLS 
Online Linguistic Support

 2 ay ve üzeri hareketlilik gerçekleştirecek her 

öğrencinin gitmeden önce ve döndükten 

sonra OLS sınavı alması zorunlu bir 

uygulamadır. Burada güdülen amaç 

öğrencilerin gitmeden önce ve döndükten 

sonraki dil seviyelerini ve hareketliliğin bu dil 

seviyesine herhangi bir katkısı olup olmadığını 

ölçmektir. Gitmeden önce OLS sınavını 

almayan öğrenciye ilk ödeme (%70) 

yapılmayacaktır! Aynı şekilde döndüğünde 

OLS sınavını almayan öğrencilere ikinci taksit 

ödemeleri yapılmayacaktır. 

ADIM 9



OLS hakkında Detaylı bilgi için lütfen

http://erasmusplusols.eu/ adresini ziyaret ediniz.

Bilgilendirme videosu için lütfen 

http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/ adresini 

ziyaret ediniz.

http://erasmusplusols.eu/
http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/


Yurt dışındaki üniversiteye 

gittikten sonra

 Seçilen derslerde değişiklik söz konusu olursa 

öğrenim anlaşmasının ikinci kısmı (During 

Mobility Exceptional changes to Table A ve 

B) 1 ay içinde doldurulmalı, karşı kuruma 

imzalattırılmalı ve taratılarak e-posta ile 

önce Fakülte/Birim Koordinatörlerine 

gönderilerek onaylattırılmalı ve son olarak 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne 

gönderilmelidir. 

 (Bu belge iyi saklanmalıdır, çünkü ıslak 

imzalı aslı Türkiye’ye döndükten sonra 

Erasmus Program Koordinatörlüğü’ne teslim 

edilecektir)



Gidilen kurumun onaylı 

akademik takvimi 

 Belgelenmelidir.  

 Bu belge iyi saklanmalıdır, çünkü aslı

Türkiye’ye döndükten sonra Erasmus 

Program Koordinatörlüğü’ne teslim 

edilecektir)



Türkiye’ye döndükten sonra
 Ders görülen süreyi belgeleyen katılım sertifikası 

 Pasaportun giriş ve çıkış damgalarını da içeren 
sayfalarının fotokopisi

 En az bir sayfalık kişisel rapor,

 Not döküm belgesi (transkript)

 Öğrenim anlaşmasının aslı (ıslak imzalı)

 Gidilen kurumun onaylı Akademik takvim belgesi

 Uçak bileti

 Derslerde değişiklik yapılmışsa, formun ikinci kısmı (ıslak 

imzalı)

 Nihai rapor formu (online olarak mailinize gönderilecektir) 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne mutlaka teslim 

edilmelidir.

Ayrıca OLS sınavının 2. aşamasına girilmesi ve bunun 

sistemde gözükmesi gerekmektedir. 



Dikkat: 

 Hibe ödemesi bir dönem ile 

sınırlandırılmaktadır. Öğrencilerimiz 

gitmeden önce hibelerinin %70’lik (kabul 

mektubu veya bilgi formundaki tarih 

aralığına göre), dönüşte ise eğitim 

süresine (katılım sertifikası, çelişkili 

durumlarda uçak bileti, pasaport giriş-

çıkış damgalarına, akademik takvim vs.) 

bakılarak hibenin geriye kalan kısmı olan 

%30’luk payı alacaklardır.

Öğrenim süresi planlanandan kısa sürdüğü 

durumlarda hibe iadesi söz konusu olabilir.



Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders 

programının en az üçte ikisinden başarılı

olmak hibenin geriye kalan kısmının 

ödenmesi açısından önemlidir. 

Yurtdışında bulunulan süre içinde 

derslerine devam etmedikleri ve öğrenci 

olarak sorumluluklarını yerine 

getirmedikleri tespit edilen öğrencilerin, 

aldıkları derslerden de başarısız olmaları 

dikkate alınarak, toplamda yurtdışında 

kaldığı sürede hak edeceği toplam 

hibelerinin % 30’u ödenmez. 



Öğrencilerimiz DÖNDÜKTEN 

SONRA en geç 1 ay içinde 

Belgelerini Erasmus Program 

Koordinatörlüğü’ne teslim 

etmelidirler. 

Belgelerinde eksik bulunan 

öğrencilerin kalan hibeleri 

ödenmeyecek ve aldıkları 
hibelerin iadesi istenecektir. 



Erasmus öğrencisi, yurt dışında 

eğitim gördüğü dönem(ler) için 

de İÜ’ye kayıt yaptırmak, 

harç(lar)ını ödemek ve 

derslerini seçmek zorundadır.  

Kayıt dondurmak söz konusu 

değildir.

(Öğrencilerimiz Fakültelerine 

başvurarak Çift Anadal/Yandal 

programlarını dondurabilirler.)   



Hak kazandığı halde 

Erasmus hareketliliğinden 

vazgeçen öğrencilerin 

Fakülte/Bölüm 

Koordinatörlüklerine dilekçe 

ile başvurarak haklarından 

feragat etmeleri 
gerekmektedir.



Süreç hakkındaki 

ayrıntılı bilgilere aşağıdaki 

linkte yer alan

Ulusal Ajans sunumlarından 

ulaşılabilir. 

http://bit.ly/1KzwPws



Mutlaka ziyaret edilmesi 

gereken sayfalar
• İstanbul Üniversitesi

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu

– http://erasmus.istanbul.edu.tr/

• Türkiye Ulusal Ajans

– http://www.ua.gov.tr

• İstanbul Üniversitesi Erasmus Kulübü -ESN EXISTANBUL

https://www.facebook.com/esn.existanbul?fref=ts

http://erasmus.istanbul.edu.tr/
http://www.ua.gov.tr/
https://www.facebook.com/esn.existanbul?fref=ts






Öğrenci Görüşme Saatleri

Pazartesi, Çarşamba, Cuma

10.00-12.00 ve 13.30-15.30



İletişim
Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. E.Ş. Nazlı ARDA

erasmus@istanbul.edu.tr
narda@istanbul.edu.tr

Mali Konular Şef Lale MERTTÜRK
lale.mertturk@istanbul.edu.tr
10760

Gelen Öğrenci Sorumlusu Uzm. Mustafa KAPLAN
mustafa.kaplan@istanbul.edu.tr
10272

Giden Öğrenci Sorumlusu (2015-2016) Gamze UŞAR
gamze.usar@İstanbul.edu.tr
Naz GÖLÇEK
nazg@istanbul.edu.tr
10761
Engin DEĞİRMENCİ 
engin.değirmenci@İstanbul.edu.tr
12024
İzzet EKİNCİ izzet.ekinci@İstanbul.edu.tr
12024

Giden Öğrenci Sorumlusu (2014-2015) Fatih Erman ÜNAL fatıh.unal@istanbul.edu.tr
12024
Mesut Yiğit mesut.yiğit@İstanbul.edu.tr
12024

Öğretim Elemanı/Personel/Staj 
Hareketliliği Sorumlusu

Zübeyde ŞAHİN
zubeyde.sahin@istanbul.edu.tr
10248
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http://existanbul.esnturkey.org/



İletişim

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 

Beyazıt Kampüsü
Uluslararası Akademik İlişkiler Binası 34452 

Beyazıt, İstanbul

Telefon: 0212 - 440 00 00 

(Dahili: 11222 -10760-10761-10272)

Faks: 0212 – 440 00 52

E-posta: erasmus@istanbul.edu.tr



Teşekkür ederiz

Hepinize güzel bir Erasmus+ dönemi dileriz.


