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IMIAD PROGRAMI İÇİN 2021-2022 AKADEMİK YILI  

ERASMUS BAŞVURU SÜRECİ 

  
 

ÖNEMLİ: Başvurularda ve ilerleyen süreçteki yazışmalarda sadece ve sadece itu.edu.tr uzantılı 
mail adreslerinizi kullanmanız gerekmektedir. Online başvuru sistemine yalnızca kendinize ait 
itu.edu.tr uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Aksi halde, başvurunuz/hareketliliğiniz 
iptal edilecek ve tarafınıza ödenmiş hibe varsa iade alınacaktır. 

Kimler Katılabilir? 

 İTÜ’de tam zamanlı olarak kayıtlı öğrenciler (lisansüstü dil hazırlık öğrencileri hariç) 

 Daha önce Erasmus programına seçilmiş, ancak hakkını ilgili akademik yıl için kullanmamış ve 
iptal prosedürünü zamanında 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 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 olduğu 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 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 ile 23 

Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler 

sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve 

çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Erasmus 

hareketliliğine başvuruları sırasında, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının aslı ve fotokopisinin ibraz edilmesi halinde nihai 

puanlarına 15 puan ilave edilir.) 

 

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 kuralları ve İTÜ Senatosu kararları çerçevesince yapılmakta olduğu 

için, gerekli şartları sağlamadığı halde başvuru yapan öğrenciler değerlendirme sürecine dâhil 

edilmeyecektir. 



Erasmus+ öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde seçildiği 

bölüm/program dâhilinde 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. 

 

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. Bir kontenjana yerleşmiş 

olan öğrenciler ön ilan listesi ile ilan edilirler. İtiraz süresi sonunda, önceden belirlenen bir tarihte 

nihai ilan listesi yayımlanır. Bu listede yer alan öğrenciler, aday öğrenci statüsü kazanır. 

 

Öğrencinin asil statüsü kazanması için ise, kontenjanına yerleştirildiği kuruma başvuru yapması, 

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! 

 İlan edilen kontenjanlar sadece IMIAD lisansüstü programları içindir. 

 İlan edilen kontenjanlar sadece 2021-2022 Akademik Yılı bahar dönemi içindir. 

 Başvuruların tek seferde alınıp tek seferde değerlendirme yapılacak olması nedeniyle, 
öğrencilerin 5 tercih hakkı bulunmaktadır. 5 tercih hakkının tamamının kullanılması zorunlu 
değildir. (bknz: Yedek Yerleştirme) 

 Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği ve yerleştirme işleminden sonra kurum değişikliği, 

öğrenciler arasında eşitsizliğe sebep olacağı için, yapılamaz. 

 İTÜ tarafından Erasmus programına aday olarak seçilmiş olunması, karşı kurum 

tarafından kabul edilmeniz anlamına gelmemektedir. Bu durumdaki öğrenciler, iptal 
prosedürünü gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

 

Bu yüzden öğrenci; başvuru için tercih edeceği üniversitelerin 

 başvuru koşullarını incelemeli, 

 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. 

 akademik takvimlerini incelemeli, 

Öğrenci karşı kurumların dönem başlangıç/bitiş tarihlerinin İTÜ akademik takvimiyle çakışma 

durumunu kontrol etmelidir. 
 gerekli kredi sayısını tamamlayabilmek için, alabileceği dersleri kredi miktarını incelemeli, 
Karşı kurumda alınacak derslerin ilgili kurumda geçerli olan kredi miktarlarının toplamının 1 
dönem için 30 ECTS olması zorunludur. 

 ders uyumluluklarını Erasmus bölüm/program koordinatörüne danışmalı, 

Karşı kurumda alınacak derslerin toplam AKTS miktarı ile İTÜ’deki eşdeğer sayılacak derslerin 

toplam AKTS miktarı arasındaki farkın 5’ten fazla olmaması gerekir. 

 not sisteminin geçti/kaldı (pass/fail) olarak değil, bir not karşılığı olmasına dikkat etmelidir. 

Eğer alınan dersin not karşılığı yok ise, İTÜ Öğrenci İşleri tarafından “fail/başarısız” olunan ders 

İTÜ transkriptine FF olarak ve “pass/başarılı” olunan ders “muaf” olarak işlenmektedir. 

Yedek Yerleştirme 

İptal eden öğrenciler olması ve Ulusal Ajans tarafından yeterli hibe tahsis edilmiş olması 

durumunda, yedek yerleştirme bahar dönemi için tek sefer olmak üzere akademik takvimi uygun 

olan karşı kurumlar için yapılabilecektir. Ancak, yedek yerleştirme uygulaması sadece ve sadece 



aday öğrenci yerleştirme listesine girememiş öğrenciler arasından yapılacaktır. Yedek yerleştirme 

için öğrencinin nihai notu ve tercih sıralamaları dikkate alınacaktır. 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 

yapılması durumunda, ilgili tarihler İTÜ Erasmus Ofisi tarafından ilan edilecektir. 

 

2021-2022 Akademik yılı Seçim Kriterleri 
 

%50 

Akademik Başarı Düzeyi 

 

 

Lisansüstü: 2.50/4.00 

Tüm öğrenciler için üniversite geneli genel not ortalaması 

dikkate alınacaktır. 

Not ortalamanızın 100’lük karşılığı için inceleyiniz: 

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf  

%50 

Yabancı Dil Düzeyi 

 

Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya için, 

YDS: 45 (YDS eşdeğerliği 45 veya A2 seviyesi) 

Diğer Ülkeler, 

Geçerliliği olan diğer belgeler için 

https://erasmus.itu.edu.tr/erasmus/dil-yeterlili%C4%9Fi-

belgeleri linkini inceleyiniz. 

 

Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav sonucu ya da 

sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru 

için kabul edilmeyecektir. 

 

Dil notu hesabında notları 100’lük sisteme çevirmek için 

ÖSYM’nin YDS eşdeğerlik tabloları öğrenci lehine olacak 

şekilde dönüştürülmüştür. 

 

İTÜ Erasmus Ofisi’ne yapılacak başvuruda dil belgelerinin 

geçerlilik süresi aranmayacaktır. 

 

İTÜ’de en az ALM202, FRA202, ISP202 ve ITA202 

derslerini BL ile geçmiş öğrenciler, ilgili diller için A2 

seviyesinde sayılacaklardır. 

 

Tüm öğrenciler: Tercih ettiğiniz kurumların bahsi geçen dil 

belgelerini kabul edip etmemesi kendi inisiyatiflerindedir. 

Karşı kurumun başka bir dil belgesi istemesi durumunda, 

öğrencinin dil belgesini karşı kuruma, istenen tarihte 

göndermesi gerekmekte olup bu konuda İTÜ Erasmus 

Ofisi’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

- 10 puan 

Daha önce Yararlanma / 

Hak kazandığı halde iptal 

etmeme / Vatandaşı olunan 

ülkeye başvuru 

Bknz: Kimler Erasmus+ Programına Katılabilir? 

+ 10 puan 

Engelli öğrenciler / Koruma, 

bakım veya barınma kararı olan 

öğrenciler 

+15 puan 

Şehit ve gazi çocukları 

Bknz: Kimler Erasmus+ Programına Katılabilir? 

 

 

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf
https://erasmus.itu.edu.tr/erasmus/dil-yeterlili%C4%9Fi-belgeleri
https://erasmus.itu.edu.tr/erasmus/dil-yeterlili%C4%9Fi-belgeleri
http://erasmus.itu.edu.tr/erasmus/dil-yeterlili%C4%9Fi-belgeleri


Başvuru için Gerekli Belgeler 

Başvuru evraklarının asılları 1 ŞEFFAF DOSYA halinde teslim alınacaktır. 

1. On-line Başvuru Formu Çıktısı 

On-line başvuru sistemi yalnızca 13 Ekim (saat 10:00’dan itibaren) – 15 Ekim 2021 (saat 

16.00’a kadar) tarihleri arasında açık olacaktır. 

On-line Başvuru formu için tıklayınız (bütün öğrenciler için, link 13 Ekim 2021 tarihinde saat 
10:00’da aktive edilecek olup, 15 Ekim 2021 tarihinde saat: 16:00’da kapanacaktır). Gerekli 
bilgileri doldurup, “Başvuru Gönder” butonuna bastıktan sonra alacağınız başvuru formunun 
çıktısını imzalamayı ve Erasmus Program Koordinatörü veya Enstitü tarafından yetkilendirilmiş 
vekiline imzalatmalısınız, imzalatılmayan belgeler kesinlikle kabul edilmez. Elektronik ortamda 
imzalanmış belgeler kabul edilecektir.  
2. Güncel Transkript 

Sistemden (http://www.sis.itu.edu.tr/) çıktı alınmış olan güncel transkriptinizi getirebilirsiniz. 
Yüksek lisans programına yeni kaydolmuş öğrenciler, 2021-2022 Güz 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 
Yabancı Dil belgesi ile ilgili detaylar seçim kriterleri kısmında belirtilmiştir. Yabancı Dil belgesinin 
fotokopisiyle birlikte orijinalinin de getirilmesi zorunludur. 
 

İTÜ başvuruları için, adı geçen belgelerden birine sahip olmadığı halde, sahip olduğunu beyan 

ederek tercih yapan öğrencilerin tercihleri, evrak teslim aşamasında İPTAL EDİLECEK VE 

YERİNE YENİ TERCİH YAPTIRILMAYACAKTIR. 

 

2021-2022 Erasmus Başvuru Teslim Takvimi 
Başvuru evrakları, 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında yalnızca saat 09:30-11:30 ve 14:00-16:00 
arasında İTÜ AB Merkezi Erasmus Ofisi'ne teslim edilecektir. Kontenjana uygun gün ve saat 
aralığında elden teslim edilmeyen başvurular kabul edilmeyecek, eksik / geç / erken başvurular 
teslim alınmayacaktır. Düzenlenen 2021-2022 Erasmus Başvuru Teslim Takvimi’ne uyulması 
zorunludur. 
 

13-15 EKİM 2021 

İç Mimari Tasarım (IMIAD) 

Yerleştirme sonuçlarına göre IMIAD programı için seçilen 2021-2022 Erasmus Aday Öğrenci 
listesi, YALNIZCA İTÜ Erasmus Ofisi tarafından ilgili programın web sitesinde açıklanacak, 
telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Erasmus+ Aday Öğrenci ön ilanının 19 Ekim 
2021 tarihinde duyurulması planlanmaktadır. 

 
19-24 Ekim 2021 
Öğrenciler için 5 günlük itiraz ve iptal süreci 

 

25 Ekim 2021 

Kesinleşmiş 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Aday Öğrenci Öğrenim Hareketliliği listesinin ilanı 

http://www.sis.itu.edu.tr/

