
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ UYGULAMA İLKELERİ  
 
Bu ilkeler Erasmus Staj ve Öğrenim Hareketliliği gerçekleştirecek İzmir Bakırçay Üniversitesi 
Öğrencileri ve Bölüm Değişim/Uluslararası Öğrenciler Programları Koordinatörleri için bir 
kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Süreç hakkında uyulması gereken diğer kural ve ilkeler için 
İzmir Bakırçay Üniversitesi Erasmus+ Yönergesi de dikkatle incelenmelidir. 
 
Başvuru ve Hareketlilikten Yararlanma İle İlgili Uygulama İlkeleri 
 

1. Öğrenciler, bağlı oldukları bölümün sahip olduğu Erasmus ikili anlaşması bulunan 
kurumlara öğrenim hareketliliği gerçekleştirebilirler. Uluslararası İlişkiler ve Değişim 
Programları Koordinatörlüğü’nün web sitesinde bölümlerin hangi ülkelerle ve 
üniversitelerle ikili anlaşmasının olduğu öğrenilebilir. 

2. Öğrencilerin Erasmus+ programı kapsamında kurumlar arasında imzalanmış olan 
anlaşmalarda belirtilen dil yeterliği, not ortalaması ve benzeri ek koşulları sağlaması 
gerekmektedir. İlgili koşullar UİDPK tarafından her dönem başvuru metni ile 
duyurulmaktadır. 

3. Öğrenciler Erasmus+ kapsamında öğrenim hareketliliği gerçekleştirebilmek için 
önceden duyurusu yapılacak yabancı dil sınavına girmek durumundadır. 

4. Alttan dersi kalan veya okulunu uzatan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden 
ve staj hareketliliğinden yararlanabilir. Başvuru esnasında genel akademik not 
ortalaması lisans öğrencileri için 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için 2.50/4.00 olduğu 
sürece ve 30 AKTS ders yükü olması şartı ile başvuru yapılabilir, hareketlilikten 
yararlanılabilir. 

5. Dördüncü sınıf öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak 
Üniversitenin son döneminde yer alan staj ve mesleki yeterlilik gibi derslerin karşı 
kurumda eş değerinin bulunmaması gibi nedenlerle öğrencinin alabileceği 30 AKTS’lik 
ders yükünün olmadığı durumlarda bölüm kurulu 4. Sınıf öğrencilerini hareketlilikten 
yararlandırmama kararı alabilir. 

6. Öğrenci Erasmus+ fonundan hibe almasa da ilgili akademik yılın öğrenci seçim 
kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanın olduğu karşı 
okullardan birine kontenjanlar dâhilinde “Hibesiz Erasmus+” değişim öğrencisi olarak 
gidebilir. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi 
tutulur ve hibeli Erasmus+ öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus+ 
öğrencileri hibeli öğrencilerden farklı olarak, bütçe hesaplamalarına dâhil edilmez ve 
kendilerine ödeme yapılmaz. 

7. Kabul mektubu alamayan veya hakkından feragat eden hibeli öğrencinin yerine, 
akademik birim farkı gözetmeksizin üniversite geneli Erasmus Puanı sıralamasında 
sıradaki en yüksek puanı alan öğrenciye hareketlilik hakkı tanınır. 

8. İlgili bölümün kurumlararası anlaşma kontenjanlarının yeterli olması ve hibeli gidecek 
öğrencilerin üniversite tercihlerini etkilememesi koşuluyla, hibesiz olarak öğrenci 
gönderilebilir. İlgili bölümde “yedek“ listesinde yer alıp da hibesiz gitmek isteyen birden 
fazla öğrenci olması halinde üst sırada yer alan öğrenci kalan anlaşma kontenjanlarına 
yerleştirilmede öncelikli olacaktır. 



Hareketlilik Öncesi Ders Seçimi ve Ders Eşleştirmesi ile İlgili İlkeler 

1. Program kapsamında öğrenim hareketliliğinde bulunmak üzere seçilen öğrenciler 
Öğrenim Anlaşması imzalar. Anlaşma, öğrenci ile Bölüm Değişim/Uluslararası Öğrenci 
Programları Koordinatörü ve gidilecek üniversitedeki Bölüm Değişim/Uluslararası 
Öğrenci Programları Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada gidilecek 
üniversite, alınacak dersler ve derslerin kredisi belirtilir.  

2. Enstitü öğrencileri için de ilgili ana bilim dalının bağlı olduğu Bölüm Değişim/Uluslararası 
Öğrenci Programları Koordinatörü öğrenim anlaşmasını imzalar. 

3. Öğrencinin yurt dışında kaldığı her dönem için alacağı dersler, öğrenci ve öğrencinin 
Bölüm Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları Koordinatörü ile birlikte belirlenir ve 
bölüm kurulu tarafından onaylanır.  

4. Öğrencinin kendi kurumundan toplam 30 AKTS ve karşı kurumdan toplam 30 AKTS ders 
alması ideal durumdur. Ancak +/- 5 sapma olabilir. Eşleştirilen iki dersin karşılıklı 
AKTS’leri aynı olmak zorunda değildir. Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak 
derslerin toplam kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır.  

5. Öğrenci kendi üniversitesinde daha önce başarıyla tamamlamış bir dersi öğrenim 
hareketliliği sırasında ders eşleştirmesinde kullanamaz. 

6. Yurt dışına gidecek öğrencilerin ilgili yarıyılda İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde almakla 
yükümlü olduğu dersler, gidilecek üniversitedeki derslerle eşleştirilir. Öğrenciler 
gidilecek üniversitede alt ve/veya üst yarıyıllardan ders alabilir. Ders eşleştirmesi 
yapılırken öğrencinin aldığı dersler İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde alması gereken 
alt/üst yarıyıl dersleriyle eşleştirilebilir. 

7. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde ilgili 
yarıyılda almakla yükümlü olduğu derslerin AKTS’lerinin, adlarının ve içeriklerinin aynı 
olması gerekmez. Ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir. 
Mümkünse zorunlu derslerin içeriklerinin %50 benzemesine dikkat edilir, seçmeli 
derslerde içerik açısından benzerlik aranmaz. Bölümler, hareketlilik öncesi ders 
seçimlerinde sıkıntı yaşanmaması için, kendi müfredatlarındaki derslerle en az %50 
benzer dersler içeren müfredata sahip okullar ile Erasmus Öğrenim Anlaşması 
imzalamalıdırlar. 

8. Erasmus programının hem yapısı hem felsefesi gereği esnek olmayı öne çıkarır. Amacı 

öğrencilerin hareketliliği ile farklı kültürlerle kaynaşması ve vizyon sahibi olmasını 

istemesidir. Dolayısıyla tıp fakültesi dersleri gibi yoksunluğu meslek hayatında 

toplumsal sonuçlar doğurabilecek dersler dışında eşleşmeyen dersler olduğunda 

bölüm, öğrencilerin farklı dersleri almasını sağlayarak bu değişim imkanından 

yararlanmalarını teşvik etmelidir. Derslerin eşleştirme kararlarında Bölüm 

Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları Koordinatörü ve Bölüm Kurulu tam yetkilidir. 

9. Ders seçimi aşamasında öğrenci ve Bölüm Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları 
Koordinatörü olabildiğince seçmeli derslere yönelir. Seçmeli ders alma zorunluluğu 
kalmayan öğrenci ise zorunlu ders seçme yoluna gitmelidir. 8. Maddede belirtildiği gibi 
takip edilmemesi toplumsal sonuçlar doğurabilecek zorunlu dersler dışında kalan 
zorunlu derslerin de içerik uyumuna bakmadan farklı derslerle eşleştirilmesi 
sağlanabilir. 



10. Aynı bölümden farklı yıllarda öğrenim hareketliliğine katılan öğrenciler için benzer ders 
eşleştirmelerinin yapılması gerekmez. Öğrenciler böyle bir talepte bulunamaz. İzmir 
Bakırçay Üniversitesi’nde veya karşı okulda Erasmus öğrencileri için açılan dersler yıldan 
yıla farklılık gösterebileceğinden her dönem için yapılan ders eşleştirmeleri değişebilir. 

11. Derslerin bölümde tamamlanması gereken kredilere denk gelecek şekilde sayılmasında 
sorun yaşanmaması için öğrencilerin, hareketlilik öncesinde gidecekleri üniversitede 
hangi dersleri alacağını ve bunların denkliklerini Bölüm Değişim/Uluslararası Öğrenci 
Programları Koordinatörü ile birlikte belirlemeleri gerekmektedir. Öğrenci, Bölüm 
Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları Koordinatörünün ve bölüm kurulunun onayı 
ile belirlenen dersler dışında ders almadığı sürece ders saydırma sorunu yaşamaz. 

12. Karşı okuldan alınan bir ders İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde 2 ders ile eşleştirilebilir. 
Örneğin karşıdan alınan 6 AKTS’lik bir ders okulumuzda Bölüm Değişim/Uluslararası 
Öğrenci Programları Koordinatörü ve bölüm kurulunun onay verdiği 3 AKTS’lik iki ders 
ile eşleştirilebilir ya da bunun tam tersi olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde alınan tek 
ders karşı okuldaki 2 ders ile eşleştirilebilir.   

13. Karşı kurumdaki ders AKTS’leri düşükse, +5 ve -5 sapmayla toplamda 30 AKTS ders 
seçimi yapıldığı sürece bölümden alınan bir derse karşılık karşı okuldan iki ders alarak 
eşleştirme yapmak mümkündür. Ancak, bu durumda ders yükü artacak ve öğrencinin 
kendi okulunda bir derse karşılık gösterdiği karşı okuldaki iki dersin birinden kalması 
halinde geçtiği dersin de yanma ihtimali olabilecektir. Bu nedenle, öğrencinin geri 
döndüğünde denklik problemi yaşamaması için bir derse karşılık gelen iki dersi de 
başarıyla tamamlaması gerekmektedir. 

14. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler başvuru döneminde sadece kendi bölümünden 
hareketliliğe başvurabilirler ve kendi Bölüm Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları 
Koordinatörü ile ders seçimi yaparlar. Çift anadal yaptığı diğer bölümde öğrenim hakkı 
saklı tutulur ve hareketlilik sonrası öğrenimine devam eder. 
 

Hareketlilik Sırası ve Sonrası Uyulması Gereken İlkeler 

 
1. Öğrenci karşı okula gittikten sonra derslerinde değişiklik olabilir. Değişiklikler öğrenim 

anlaşmasının “During the Mobility” kısmında belirlenerek öğrenci, Bölüm 
Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları Koordinatörü ve karşı okulun bölüm 
koordinatörü tarafından onaylanır. Değişiklik yapılmadan önce bölüm kurulunun yazılı 
onayı da alınır. 

2. Öğrencinin yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede 
uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. 
Başarısız olduğu dersleri kendi kurumunda tekrar eder. 

3. Güz dönemi Erasmus+ programı ile hareketliliğe katılan öğrenciler, Bölüm 
Değişim/Uluslararası Öğrenci Programları Koordinatörünün ve öğrenim gördüğü bölüm 
kurulunun onay vermesi halinde ikinci döneme hibesiz olarak uzatma yapabilir. Bu 
durumda “Extension Form-Dönem Uzatma Formu” hazırlanır. Bahar döneminde 
hareketliliğe katılan öğrenciler araya yaz tatili girdiği için takip eden dönem için uzatma 
gerçekleştirmezler. 

4. Öğrenci gideceği üniversitede herhangi bir kayıt/harç parası ödemez. Karşı üniversite, 
Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya 



öğrenim ücreti talep edemez. Karşı üniversitenin öğrencilerinin yararlandığı sosyal ve 
teknik imkanlardan yararlanılabilir. Kendi öğrencilerine ücretli olan sosyal ve teknik 
imkanlar üniversitemizden giden öğrenci için de ücretlidir. 

5. Üniversitemiz öğrencisi yurt dışında olduğu dönem için Üniversitemizde kayıt 
yaptırmalıdır. Harç ödemesi gerekiyorsa ödemelidir. 

6. Erasmus öğrenim hareketliliğini yarıda bırakan öğrencilerin dönüşü mazeretli kayıt 

yenileme dönemine denk geliyorsa kayıt yenilenebilir, gelmiyorsa döndüğü dönem için 

kaydı dondurulur. 

 
Staj Hareketliliği ile İlgili İlkeler 

 
1. Erasmus+ öğrenci hareketliliği programından yararlanan, staj programından da 

yararlanabilir. Fakat yararlanmak istenilen ikinci programa başvuruda toplam puanın 
%10’u düşer. Her öğrenim kademesinde toplam 12 ay Erasmus+ hakkı bulunmaktadır. 

2. Erasmus+ stajı, bölüm müfredatında varsa bölüm kurulunun onayıyla bölüm stajına 
veya bölüm kurulunun onayladığı sayıda AKTS’si olan dersler yerine sayılabilir. 

3. Mezun durumunda olan öğrencilerimiz mezun olmadan başvuru yapmaları ve staj 
hareketliliği programına kabul edilmeleri koşuluyla mezuniyet tarihlerinden itibaren on 
iki (12) ay içinde staj faaliyetini gerçekleştirebilir. 

4. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri 
ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar 
olabilir. Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk 
programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. 
 


