
 

2016 - 2017 ERASMUS BAŞVURU SÜRECİ 
 
 

ÖNEMLİ: Erasmus başvurularında ve ilerleyen süreçteki yazışmalarda sadece ve sadece 
itu.edu.tr uzantılı mail adreslerinizi kullanmanız beklenmektedir. Online başvuru sistemimize 

yalnızca itu.edu.tr uzantılı mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. 
 

 

Kimler Erasmus Programına Katılabilir? 

 

- İTÜ öğrencisi olan herkes (lisans/lisansüstü hazırlık öğrencileri hariç) 
- Daha önce Erasmusa 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 
faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. 
- Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş 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. 
 

DİKKAT 
 
- 7. ve 8. yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle, lisans öğrencilerinin Erasmus değişimine 
katılmaları bölüm Erasmus Koordinatörünün onayına bağlıdır.  
- 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, 2015-2016 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliğinden 
faydalanmak üzere asil aday öğrenci olarak seçilmiş, ancak hakkını kullanmamış ve iptal 
prosedürünü zamanında yerine getirmemiş öğrencilerin, 2016-2017 başvurusunda nihai 
puanlarının hesabında -10 puan uygulaması yapılacaktır.  
- Lisans/yüksek lisans/doktora dil hazırlığı öğrencileri Erasmusa başvuramaz. 

 
Tercihlerinize 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. Dolayısıyla, 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 

- İlan edilen L (lisans), YL (yüksek lisans), D (doktora) kontenjanları sadece kendi seviyeleri içindir. 
 
- Başvuruların tek seferde alınıp tek seferde değerlendirme yapılacak olması nedeniyle, 
öğrencilerin 5 tercih hakkı bulunmaktadır. 5 tercih hakkının da kullanılması gerekmemektedir. 
(bknz: Yedek Yerleştirme)  
- İki dönem için ayrılan kontenjanlara bir dönemlik, bir dönemlik kontenjanlara iki dönemlik 
başvuru yapılması mümkün değildir. Kontenjan listesinde 3-4-5-6 ay bir dönem, 8-9-10-11-12 ay 
iki dönem olarak okunmalıdır.  
- Tez aşamasında başvurmayı düşünen öğrencilerin, tercih etmek istedikleri kurumda tez 
danışmanı bulmuş olması veya en azından irtibat içerisinde olması beklenmektedir. Tez 
çalışması için ilgili kontenjana yerleştirilmiş bir öğrencinin, ders almasına izin verilmeyebilir.  
- Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği öğrencilerin aarsında eşitsizliğe sebep olacağı 

için yapılamaz.  
- İTÜ tarafından Erasmus programına seçilmiş ve kontenjanlara yerleştirilmiş olmanız, karşı 

kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.  
 

Bu yüzden öğrenci; başvurmayı düşündüğü üniversitelerin 

1. başvuru koşullarını incelemeli   
2. dil koşullarını öğrenmeli,  

Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden dolayı, kurumlar arası anlaşmalarda yazan 
dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarının  
kontrol edilmesi çok önemlidir.  

3. akademik takvimlerini incelemeli,   
Öğrenci karşı kurumların dönem başlangıç/bitiş tarihlerinin İTÜ akademik takvimiyle çakışma 
durumunu kontrol etmelidir. Örneğin Almanya ve Avusturya’daki kurumları bir dönem tercih 
eden öğrencilerin “bahar” dönemi tercihi yapmaları, akademik takvim çakışmalarından 
kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından önerilmektedir.  

4. gerekli kredi sayısını tamamlayabilmek için, alabileceği dersleri veya tez aşamasındaysa 
tez çalışmasının kredi miktarını incelemeli,  
Karşı kurumda alınacak deslerin 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.   

5. ders uyumluluklarını Erasmus bölüm/program koordinatörüne danışmalıdır. 
6. not sisteminin geçti/kaldı (pass/fail) olarak değil, bir not karşılığı olmasına dikkat 

etmelidir.  
 

Yedek Yerleştirme 
 
İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek yerleştirme güz dönemi için tek sefer, 
bahar dönemi için tek sefer olmak üzere akademik takvimi uygun olan karşı kurumlar için 
yapılabilecektir. Ancak, yedek yerleştirme uygulaması sadece ve sadece asil aday öğrenci 
yerleştirme listesine girememiş öğrenciler arasından yapılacaktır. Yedek yerleştirme için 
öğrencinin nihai notu ve tercih sıralamaları dikkate alınacaktır. Asil aday öğrenci listesinde 
ilan edilen bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir 
şekilde sağlamaz. Bu sebeple, tercih listesini bilinçli olarak hazırlamak çok önemlidir. Yedek 
yerleştirme yapılacak tarihler İTÜ Erasmus Ofisi tarafından ilan edilecektir. 
 
 
   



2016-2017 Seçim Kriterleri 

%50 
Akademik Başarı Düzeyi 

 
Lisans: 2.20/4.00 

Lisansüstü: 2.50/4.00 
Not ortalamanızın 100’lük karşılığı için tıklayınız. 

 

50% 
Yabancı Dil Düzeyi 

 
 (% 37,5 Yabancı Dil Puanı 

+ 
% 12,5 Yabancı Dil Mülakatı) 

 

Kurumların bulunduğu ülkelere göre istenen  
dil belgeleri 

(aksi “özel durum” olarak kontenjan listesinde 
belirtilmediği sürece) 

Almanya, Avusturya: Almanca 
Fransa: Fransızca 

İspanya: İspanyolca 
İtalya: İtalyanca 

Diğer Ülkeler: İngilizce 
 

YDS veya İTÜ Proficiency notu (en az): 45 / 100 
 

Yabancı dil belgesi olarak geçerli sayılacak sertifikalar ve 
100’lük sisteme dönüşüm tabloları için tıklayınız. 

 
 

İTÜ Erasmus Ofisine yapılacak başvurularda dil 
belgelerinde geçerlilik süresi aranmayacaktır. 

 

İTÜ’de en az ALM201 ve FRA201 derslerini BL ile geçmiş 
öğrenciler YDYO’dan uygun dil seviye belgelerini alarak 

bu belgeleri başvuruda kullanabilirler. 
 

Konservatuar öğrencileri ile tez aşamasında gidecek 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerin, İTÜ Erasmus 

Ofisine yapacakları başvuruda, ülke ayrımı yapılmaksızın 
sadece İngilizce dil notu ibraz etmeleri yeterlidir.  

ANCAK, karşı kurumun bir dil şartı araması durumunda, 
öğrencinin dil belgesini karşı kuruma, istenen tarihte 
göndermesi gerekmektedir. Ayrıca, tez aşamasında 

başvuracak öğrencilerin ilgili kontenjana yerleştikten 
sonra, ders almasına izin verilmeyeceği için (eğer 

öğrencinin kredi miktarını tamamlayabilmek için ders de 
alması gerekiyorsa), hem tez hem ders alması gereken 

öğrencilerin, yukarıda belirtilen 5 ülkeye başvuru 
yapmaları halinde, gerekli dil koşullarını sağlamaları 

gerekmektedir. 
 

Dil mülakatlarının içeriği ile tarihleri, ilgili Erasmus 
bölüm/program koordinatörlerince 

belirlenecek ve yine aynı koordinatörler 
tarafından ilan edilecek ve yapılacaktır. 

 

 

- 10 puan 
Daha önce 

Yararlanma/Hak kazandığı 
halde iptal etmeme 

Bknz: Kimler Erasmus Programına Katılabilir? 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43
http://erasmus.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=13544


 
 
 
 
 
 
Başvuru için Gerekli Belgeler 

 

Başvuru evraklarının asılları 1 ŞEFFAF DOSYA halinde teslim alınacaktır. 
 

1. On-line Başvuru Formu Çıktısı  
 

On-line başvuru formu 08 Şubat 2016 öğleden sonra aktive olacaktır.  

 
On-line Başvuru formu için tıklayınız. Gerekli bilgileri doldurup, “Başvuru Gönder” butonuna 
bastıktan sonra alacağınız başvuru formununun çıktısını imzalamayı ve Erasmus 
Bölüm/Program Koordinatörü veya Fakülte/Enstitü tarafından belirlenmiş vekiline 
imzalatmayı unutmamalısınız, imzalatılmayan belgeler kesinlikle kabul edilmez.  

 
2. Güncel Transkript   

 
Yüksek lisans ve doktora programına yeni kaydolmuş öğrenciler, 2015-2016 bahar 
yarıyılı kayıtlarını gösteren son transkript (not ortalaması içermiyor olsa dahi) ve en son 
mezun oldukları bölüm/programa ait transkriptlerini getirmek zorundadır. 

 

Sistemden (http://www.sis.itu.edu.tr/) çıktı alınmış olan güncel transkriptinizi 
getirebilirsiniz. 

 

3. Yabancı Dil Belgesi  

 
Dil belgesi ile ilgili detaylar değerlendirme koşulları kısmında belirtilmiştir. Dil belgesinin 
orjinaliyle birlikte fotokopisinin de getirilmesi zorunludur.  

 
Bazı dil sınavlarının sonuçları, bazı bölümlerin evrak teslim tarihlerinden sonra 
açıklanabileceği ve bu durumun söz konusu bölümlere ayrıcalık tanıyacak olması 
nedeniyle, öğrenciler, normal teslim tarihlerinde bir dilekçe vererek sadece ve sadece dil 
belgelerini, son belge teslim tarihi olan 26 Şubat 2016’ya kadar Erasmus Ofisine teslim 
edebileceklerdir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kimoerasmus.com/itu/default.aspx?id=1
http://www.sis.itu.edu.tr/
http://erasmus.itu.edu.tr/Belge.aspx?belgeId=16464


 
2016-2017 Erasmus Başvuru Teslim Takvimi 
 
Başvuru evrakları, 15-26 Şubat 2016 tarihleri arasında, her kontenjan için belirlenen günlerde, 
yalnızca saat 10:30-12:00 ve 14:00-16:00 arasında “şahsen” İTÜ AB Merkezi Erasmus Ofisi'ne 
teslim edilecektir. Kontenjana uygun gün ve saat aralığında teslim edilmeyen başvurular kabul 
edilmeyecek, eksik / geç / erken başvurular teslim alınmayacaktır. 

 

Kontenjanlara göre düzenlenen 2016-2017 Erasmus Başvuru Teslim Takvimi’ne uyulması 
zorunludur. 
 
15-16 Şubat 2016 

İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, 
Kimya Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Bilimleri, Meteoroloji 
Mühendisliği Kontenjanı Başvuruları 
 

17 Şubat 2016  
Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, 
Enerji, Hidroloji Kontenjanı Başvuruları 
 

18-19 Şubat 2016 

Matematik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Gemi İnşaat/Deniz Teknolojisi/Oşinografi, Fizik 
Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği Kontenjanı Başvuruları 
 

22-23 Şubat 2016  
Konservatuar, MIAM, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, İnsan ve Toplum 
Bilimi, Moleküler Biyoloji, Genetik Mühendisliği Kontenjanı Başvuruları 
 
24-25-26 Şubat 2016  
Şehir Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sanat 
Tarihi, Çevre ve Yapı Teknolojileri, Mimari Tasarımda Bilişim, Mimarlık Tarihi, İYB/ PYY, Yapı 
bilimleri 
 

 

07-11 Mart 2016 

Erasmus bölüm/program koordinatörlerince yapılacak mülakatlar 
 
Mülakat içerikleri ve tarihleri koordinatörler tarafından belirlenecektir, yer ve zaman bilgilerini 
koordinatörlerinize danışabilirsiniz. 
 
 
 
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2016-2017 Erasmus Asil Aday Öğrenci listesi, YALNIZCA 
İTÜ Erasmus Ofisi tarafından ilgili web sitesinde açıklanacak, telefon veya e-posta ile bilgi 
verilmeyecektir. Sonuçların Nisan ayı başında açıklanması öngörülmektedir. 


