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ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANACAK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN 

DERS SEÇİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 

1. Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programlarına katılacak olan öğrencilerin bir yarı yılda en az 30 AKTS 

kredisi alma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

2. Ders eşdeğerlikleri, ders sayısına göre değil, öğrencinin partner üniversitede kayıtlandığı AKTS kredisine göre 

belirlenir. 

 

3. Yurt dışındaki partner üniversitenin akademik programına bağlı olarak, bir yarı yılda alınabilecek dersler toplam 

en çok 33 AKTS, en az 27 AKTS olabilir. Partner üniversitede kayıtlanılan toplam AKTS kredisi ile İEÜ'de eşdeğer 

tutulan toplam AKTS kredisi arasında %10'luk fark olabilir. 

 

4. Partner üniversitede alınan derslerin İEÜ’deki eşdeğeri belirlenirken, derslerin AKTS kredileri arasında en fazla 2 

kredi fark olabilir. (Örneğin, öğrencinin partner üniversitede kayıtlandığı XXX kodlu dersin partner üniversitedeki 

kredisi 5 AKTS ise, İEÜ’de bu ders en fazla 7 AKTS’lik bir derse, en az 3 AKTS’lik bir derse eşdeğer tutulabilir.) 

 

5. Öğrenciler, partner üniversitede ders seçerken, İEÜ’de öğrenim gördükleri sınıfın derslerini seçmek zorunda 

değildir. İlgili bölümün genel öğretim planındaki derslerden dönem farkı gözetilmeksizin ders seçimi yapılabilir. 

(Örneğin, İEÜ’de 2. sınıfta olan bir öğrenci, partner üniversitede, İEÜ’nün 3. veya 4. sınıfına eşdeğer tutulan 

dersleri, güz veya bahar dönemlerinden ders seçebilir.) 

 

6. Ders ekleme/bırakma işlemi partner üniversitede dönem başladıktan sonra ilk 4-7 hafta içerisinde yapılır. Bu 

süreden sonra yapılan değişiklikler kabul edilmez.  

 

7. Partner üniversitede ders ekleme/bırakma işlemi yapılmadan önce İEÜ’deki Erasmus koordinatöründen muhakkak 

onay alınmalıdır. Dönem sonunda onay alınması veya hiç onay alınmadan ders değişikliği yapılması durumunda 

bu değişiklik kabul edilmez. Gitmeden önce hazırladığınız öğrenim anlaşması dikkate alınarak not dönüşüm işlemi 

yapılır.  

 

8. Eğer öğrencinin partner üniversitede alacağı ders, İEÜ’de önkoşulu olan bir ders ise ve öğrenci bu dersin 

önkoşulunu yerine getirmeden, partner üniversitede derse kayıtlanmak istiyorsa, bu derse kayıtlanma onayı 

Erasmus koordinatörü tarafından verilir. 

 

9. Tez aşamasında iken Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin, öncelikle partner üniversitede tez konularıyla ilgili bir danışman akademisyen ile görüşerek onay 

almaları, ilaveten İEÜ'deki tez danışmanı akademisyenimizden ve enstitüden onay alarak hareketlilikten 

yararlanmalıdır. 

 

10. İEÜ’de karşılığı olmadığı halde sadece kredi doldurmak için alınan dersler, fakülte dışı ya da bölüm dışı seçmeli 

derslere sayılabilir. İEÜ'de karşılığı olmayan dersler, ders eşdeğerlik tablosunda partner üniversitede verilen dersin 

adı, kodu ve kredisi yazılarak belirtilmelidir. 

 

11. Partner üniversitede AKTS kredisi yüksek olan bir ders, İEÜ’de AKTS kredisine göre birden fazla derse eşdeğer 

tutulabilir. (Örneğin, partner üniversitede alınan 7 AKTS’lik bir ders İEÜ’de 4 AKTS ve 3 AKTS değerinde 2 adet 

derse eşdeğer tutulabilir.) Öğrenci, partner üniversitedeki bu yüksek kredili dersten başarısız olması durumunda, 

İEÜ’de eşdeğer tutulan derslerin tamamını İEÜ’de tekrar etmek zorundadır.Böyle bir eşleştirme yapılırken,  

3.maddede belirtilen “en fazla 2 AKTS” kuralına dikkat edilmelidir.  

 

12. Partner üniversitede verilen derslerin AKTS kredisinin düşük olması durumunda, partner üniversitede alınan birden 

fazla ders AKTS kredisine göre İEÜ’de bir derse eşdeğer tutulabilir. (Örneğin, partner üniversitedeki 3 AKTS’lik 

2 adet ders, İEÜ’de 4 AKTS’lik veya 5 AKTS’lik bir derse eşdeğer sayılabilir.) Partner üniversitede alınan birden 

fazla modül derslerin üniversitemizde tek bir derse eşdeğer tutulması durumunda, bu derslerin ağırlıklı not 

ortalaması dikkate alınır. 
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13. Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İkinci Yabancı Dil (İYD) dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı 

zorunlu İYD dersi ise bu ders için İEÜ’deki İYD dersinin kodu ve adına göre eşdeğerlik verilebilir ve bu ders 

zorunlu derse sayılabilir. 

 

14. Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersinin 

devamı niteliğinde alınabilecek derslerden biri ise, bu ders için İEÜ’deki İYD dersinin kodu ve adına göre 

eşdeğerlik verilebilir ve bu ders bölüm/fakülte dışı seçmeli derse sayılabilir. 

 

15. Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersinden 

farklı bir ders ise ve aldığı bu dil dersi gidilen ülkenin resmi dili ise, bu derse partner üniversitede alınan dersin 

kodu, adı ve kredisi aynı şekilde aktarılmak üzere eşdeğerlik verilebilir ve bu ders bölüm/fakülte dışı seçmeli derse 

sayılabilir. 

 

16. Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersinden 

farklıysa ve bu dil dersi gidilen ülkenin resmi dili değilse, bu derse partner üniversitede alınan dersin kodu, adı ve 

kredisi aynı şekilde aktarılmak üzere eşdeğerlik verilebilir. Ancak, bu ders İEÜ transkriptinde “NI” notu ile, DNO, 

GNO ve AKTS toplamına dahil edilmeden gösterilir. 

 

17. Öğrenim anlaşmasında yer alan tüm dersleriniz transkriptinizde yer almak zorundadır. 

 

18. Başarısız olunan bir ders olsa bile transkriptten çıkarttırmak mümkün değildir. 

 

19. Çift Anadal programına (ÇAP) kayıtlı olan öğrenciler, Erasmus koordinatörü ve ÇAP koordinatörünün onayıyla 

ÇAP derslerine kayıtlanabilirler. Bu durumdaki dersler, ders eşdeğerlik tablosunda işaretlenerek belirtilmelidir.  

 

20. Yurt dışındaki partner üniversitelerde alınan derslerin notları İEÜ’de geçerli olan not sistemine çevrilir ve 

öğrencilerin transkriptine bu notlar işlenir. İşlenen bu notlar da öğrencinin genel not ortalamasına (GNO) dahil 

edilir. Partner üniversite tarafından gönderilen transkriptte AKTS notlarının belirtilmesi durumunda, not dönüşüm 

işlemi AKTS notlarına göre yapılır. 

 

 

 

 


