2018 - 2019 Akademik yılı için
KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği Programı
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Süreci
ÖNEMLİ: Erasmus başvurularında ve ilerleyen süreçteki yazışmalarda sadece ve sadece
itu.edu.tr uzantılı mail adreslerinizi kullanmanız gerekmektedir. Online başvuru sistemimize
yalnızca kendinize ait İTÜ kullanıcı adı ve şifreniz ile kayıt olabilirsiniz. Aksi halde,
başvurunuz/hareketliliğiniz iptal edilecek ve tarafınıza ödenmiş hibe varsa, iade alınacaktır.
Bu kapsamda başvuruya açılan kotalar ve başvuru yapabilecek bölümler aşağıdaki gibidir:
Bölüm: Uçak Mühendisliği
Kota: 3 kişi. Kotalar bir dönemliktir ve lisans ya da yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.
Ülke: Ukrayna
Partner Kurum: Kharkiv Aviation Institute(KhAI) - National Aerospace University
Kurs Kataloğu: https://khai.edu/efc/en/programs/bachelor_programs.html
Akademik Takvim: Güz: Eylül- Şubat, Bahar: Şubat- Haziran
Bölüm: Mimarlık
Kota: 3 kişi. Kotalar bir dönemliktir ve lisans öğrencileri başvurabilir.
Ülke: Bosna Hersek
Partner Kurum: International University of Sarajevo
Kurs Kataloğu: http://oldwww.ius.edu.ba:8080/public_doc/ARCH_Curriculum_I_cycle.pdf
Akademik Takvim: Güz: Eylül- Şubat, Bahar: Şubat- Haziran
Kimler Katılabilir?
- İTÜ’de tam zamanlı olarak kayıtlı öğrenciler (lisans/lisansüstü dil hazırlık öğrencileri hariç)
- Daha önce Erasmus+’a seçilmiş, ancak hakkını ilgili akademik yıl için kullanmamış ve iptal
prosedürünü gerçekleştirmiş öğrenciler (Ancak, Ulusal Ajans kuralları gereği, aynı öğrenim
kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe
dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen
gerçekleştirilmeyen her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.)
- Daha önce Erasmus+ programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş/seçilmemiş
öğrenciler
- Erasmus+ programından yararlanmış öğrenciler, farklı bir eğitim seviyesinde hibeli olarak bir
kez daha Erasmus+ öğrencisi olabilir. Ancak, Ulusal Ajans kuralları gereği akademik başarı ve
yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce
Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış
öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce
yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde
gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı
öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
- Vatandaşı olunan program ülkelerinde hareketlilik yapmak isteyen öğrenciler (Vatandaşı olunan
ülkedeki kurum/ları tercih listesinde belirten öğrencilerin nihai puanlarından -10 puan azaltma
uygulanır.
- Engelli öğrenciler (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde,
nihai puanlarına +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu
vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)
- Şehit ve gazi çocukları (12/04/1991 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 hale gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır.
Erasmus hareketliliğine başvuruları sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının aslı ve fotokopisinin ibraz edilmesi halinde nihai
puanlarına +15 puan uygulanır.
- ÖNEMLİ! Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 21/11/2017 tarihli yazısına
istinaden, Türkiye Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin uluslararası öğrenci değişim
programlarından yararlanmaları durumunda hareketlilik süresince alacakları Türkiye bursundan
feragat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT

- Değerlendirme Ulusal Ajans (UA) kuralları ve İTÜ Senatosu kararları çerçevesince yapılmakta
olduğu için, gerekli şartları sağlamadığı halde başvuru yapan öğrenciler değerlendirme sürecine
dahil edilmeyecektir.
- 7. ve 8. yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle, lisans öğrencilerinin Erasmus+ değişimine
katılmaları bölüm Erasmus Koordinatörünün onayına bağlıdır. Bu öğrenciler hareketliliğe
katılabilir ancak bitirme projelerini hareketlilik süresinde alamayabilirler.
- Erasmus+ öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde seçildiği
bölüm/program dahilinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle iptal prosedürünü
gerçekleştirerek Erasmus+ hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla
devredemez. Yine de, öğrenci bir kere daha Erasmus+ öğrencisi olmak için başvurabilir, ancak
başvuru ve seçim sürecine tekrar tabi olur.
- UA kuralları gereği, önceki akademik yıllarda Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden
faydalanmak üzere asil aday öğrenci olarak seçilmiş, ancak hakkını kullanmamış ve iptal
prosedürünü zamanında yerine getirmemiş öğrencilerin, 2018-2019 akademik yılı başvurusunda
nihai puanlarının hesabında -10 puan uygulaması yapılacaktır.
- ÇAP öğrencileri her iki ana dalından da Erasmus+ başvurusunda bulunabilir ancak iki ayrı
kotaya yerleştirilmeleri durumunda bir tanesi iptal edilecektir. 1. Ana dalından mezun olmuş olan
ÇAP öğrencisi 2. ana dalından Erasmus+ başvuru yapabilir ve değişimden yararlanabilir.
- Lisans/yüksek lisans/doktora dil hazırlığı öğrencileri Erasmus+’a başvuramaz.

Tercihinize Karar Verirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Erasmus+ programıyla değişim yapmak isteyen öğrenciler, ilk önce, Erasmus+ programı seçim
kriterlerine göre değerlendirilmek üzere, İTÜ Erasmus Ofisi’ne başvurur. Seçilen ve bir
kontenjana yerleşmiş olan öğrenci, asil aday öğrenci statüsü kazanır.
Öğrencinin asil statüsü kazanması için ise, kontenjanına yerleştirildiği kuruma başvurması,
gerekli başvuru koşullarını yerine getirmesi ve bu sürecin sonunda karşı kurum tarafından kabul
edildiği beyan edilen “kabul belgesi/acceptance letter” (normal posta veya e-posta yoluyla
gelebilir) alması gerekir. Erasmus+ programına başvuru yapmak isteyen her öğrenci, değişim
fikrini önceden sağlıklı bir şekilde değerlendirmeli, deneyim sahibi olanlar ile görüşerek bilgi
sahibi olmalı, maddi ve manevi olarak bu sürece hazırlıklı olmalıdır.

DİKKAT

- Tez aşamasında başvurmayı düşünen öğrencilerin, tercih etmek istedikleri kurumda tez
danışmanı bulmuş olması veya en azından irtibat içerisinde olması beklenmektedir. Danışman
bulmadan başvuruda bulunulması tavsiye edilmez. Karşı kuruma yerleştirme yapıldıktan sonra
danışman bulunmaz ise kurum değişikliği yapılamayacağı için hareketlilik hakkı kaybedilir ve
hareketliliğin iptal edilmesi gerekir.
- Tez çalışması için ilgili kontenjana yerleştirilmiş bir öğrencinin mücbir sebepler dışında ders

almasına izin verilmez.
- İTÜ tarafından Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği programı kapsamında
hareketlilik gerçekleştirmek üzere seçilmiş ve başvurduğunuz kontenjana yerleştirilmiş
olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Kabul
almayan öğrencilerimiz, iptal prosedürünü gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Bu yüzden öğrenci; başvuru için tercih edeceği üniversitelerin
1. Başvuru koşullarını incelemeli
2. Gerekli kredi sayısını tamamlayabilmek için, alabileceği dersleri veya tez aşamasındaysa
tez çalışmasının kredi miktarını incelemeli,
Karşı kurumda alınacak derslerin ilgili kurumda geçerli olan kredi miktarlarının
toplamının; 1 dönem için 30 ECTS, 2 dönem için 60 ECTS olması zorunludur. Bu kural
lisansüstü tez çalışması için değişim yapacak olan öğrencileri de kapsamaktadır.
3. Ders uyumluluklarını Erasmus bölüm/program koordinatörüne danışmalıdır. Karşı
kurumda alınacak derslerin toplam AKTS miktarı ile İTÜ’deki eşdeğer sayılacak derslerin
toplam AKTS miktarı arasındaki farkın 5’ten fazla olmaması gerekir.
4. Not sisteminin geçti/kaldı (pass/fail) olarak değil, bir not karşılığı olmasına dikkat etmelidir.
Not karşılığı olmayan bir ders, “fail/başarısız” olduğunda FF olarak işlenebilmekte ve
transkriptte yer alan “pass/başarılı” ifadesi ile başarılı olunan ders İTÜ Öğrenci İşleri
tarafından sisteme “muaf” olarak işlenmektedir.

Yedek Yerleştirme
Asil Aday olarak belirlenmiş öğrencilerin iptal işlemini gerçekleştirmesi durumunda yedek
öğrencilere puan sırasına göre hareketlilik için teklif maili gönderilecektir. Bu sebeple asil
aday öğrencilerin ivedilikle karar vermesi ve harekete geçmesi önemlidir. Aksi takdirde yedek
olarak yerleşebilecek öğrencilerin karşı kuruma bildirilmesi gecikebilir ve kotalar boş
kalabilir.

Seçim Kriterleri ve Yerleştirme
Başvuruların değerlendirilmesinde
hesaplanacaktır.
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Akademik başarı düzeyi: %50* (4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün çevrim tablosuna göre 100’lük
sisteme çevrilecektir)
Dil seviyesi: %37,5* (İbraz edilen dil belgesindeki sınav sonucu ya da eşdeğerliği)
Motivasyon Mektubu: %12.5 İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Ortalama 800 kelime
uzunluğunda olması beklenmektedir.
Daha önce yararlanma -10 puan: Daha önce Erasmus Öğrenim ya da Staj Hareketliliğine
katılmış olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılır.
- Vatandaşı olunan program ülkelerinde hareketlilik yapmak isteyen öğrenciler (Vatandaşı olunan
ülkedeki kurum/ları tercih listesinde belirten öğrencilerin nihai puanlarından -10 puan azaltma
uygulanır.
- Engelli öğrenciler (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10
puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam
teşekkülü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

- Şehit ve gazi çocukları (12/04/1991 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 hale gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır.
Erasmus hareketliliğine başvuruları sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartınızın aslı ve fotokopisinin ibraz edilmesi halinde +15 puan
uygulanır.

Asgari Şartlar
1. Akademik başarı: Değerlendirme esnasında lisans öğrencileri için akademik başarı notu
2.20’nin altında olan başvurular ile lisansüstü öğrencileri için akademik başarı notu
2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Dil yeterliliği: Lisans öğrenciler için 100 üzerinden 60 ve lisansüstü öğrenciler için 100
üzerinden 65’in altında dil puanı ibraz eden başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme skalası 100 üzerinden olmayan dil puanları eşdeğerlik tablosundan kontrol
edilmelidir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Başvuru Takvimi
Başvuru evraklarının asılları 1 ŞEFFAF DOSYA halinde 16-30 Nisan 2018 tarihleri arasında
Erasmus Ofisi’ne teslim edilecektir. Teslim Cuma hariç her gün 9:30-11:00 ve 14:00-16:00
saatleri arasında gerçekleştirilebilir.
1. On-line Başvuru Formu Çıktısı
On-line başvuru sistemi yalnızca 16 Nisan – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında açık
olacaktır.
On-line Başvuru formu için tıklayınız (link 16 Nisan 2018 tarihinde aktive edilecektir ve
30 Nisan 2018 saat 13.00’ te kapanacaktır.). Gerekli bilgileri doldurduktan sonra,
başvurunuzun geçerli olması için, mutlaka Gönder butonuna basmalısınız. “Başvuru
Gönder” butonuna bastıktan sonra alacağınız başvuru formunun çıktısını imzalamayı ve
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü veya Fakülte/Enstitü tarafından belirlenmiş
vekiline imzalatmalısınız, imzalatılmayan belgeler kesinlikle kabul edilmez.
2. Güncel Transkript
Sistemden (http://www.sis.itu.edu.tr/)
getirebilirsiniz.
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Lisansüstü programlarına yeni kaydolmuş öğrenciler, 2017-2018 bahar yarıyılı kayıtlarını
gösteren son transkript (not ortalaması içermiyor olsa dahi) ve en son mezun oldukları
bölüm/programa ait transkriptlerini getirmek zorundadır.
3. Yabancı Dil Belgesi
Başvurular ve yerleştirme İngilizce dil puanıyla yapılacaktır. Dil belgenizin hem orijinalini
hem bir kopyasını kesinlikle yanınızda getiriniz. Kullanılabilecek belgeler ve eşdeğerlik
tabloları için tıklayınız.

4. Motivasyon mektubu
2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuru belgelerini şahsen teslim edemeyecek
öğrenciler bir dilekçe doldurup, imzaladıktan sonra başvuru belgelerini bir başkası aracılığı ile
teslim edebilirler. Linkteki dilekçenin doldurulması zorunludur ve dilekçe başvuru evraklarıyla
birlikte teslim edilecektir.

Hibelendirme
Asil öğrenciler aylık olarak 650 Euro destek alacaklardır. Buna ek olarak asil öğrencilere seyahat
için ne kadar masraf yaptıklarına bakılmaksızın mesafe hesaplayıcı* ve ilgili tablo uyarınca hibe
verilecektir. İsteyen öğrenciler bu destekten feragat edebilirler.
Gideceğiniz kenti girerek mesafeyi hesaplayınız: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
Hesaplanan km’ye göre yapılacak ödeme aşağıda verilmiştir.
Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.100 €
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2018-2019 Erasmus Asil Aday Öğrenci listesi,
YALNIZCA İTÜ Erasmus Ofisi tarafından ilgili web sitesinde açıklanacak, telefon veya eposta ile bilgi verilmeyecektir. Sonuçların Mayıs ayı başında açıklanması öngörülmektedir.

