
 

 

 

 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Süreci 

 

1. Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği duyurusu Uluslararası İlişkiler ve Programlar 

Ofisi’nin internet sitesinden (https://erasmus.yasar.edu.tr/) takip edilir. 

• Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi, Erasmus+ hareketlilik başvuru dönemi 

takvimini ve İngilizce yeterlilik sınavı detaylarını her akademik yılda (genellikle Ocak 

ayı sonu veya Şubat ayı başında) duyurur. 

2. Erasmus+ başvurularını tamamlayan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına girerler. 

(Erasmus+ değişim kuralları, başvuru koşulları, Erasmus+ başvurusu için gerekli belgeler 

ve seçim kriterleri https://erasmus.yasar.edu.tr/ adresinde mevcuttur.) 

3. İngilizce yeterlilik sınavından sonra yerleştirme sonuçları (başarılı olan adaylar, yedek liste 

ve dil yeterliliği nedeniyle başarısız olanlar) https://erasmus.yasar.edu.tr/ adresinde 

yayınlanır. 

4. Başarılı olan öğrenciler, Erasmus+ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü koordinatörü 

Ebru Aydeniz (ebru.aydeniz@yasar.edu.tr) ile e-posta yoluyla iletişime geçerler. 

• Öğrenci gideceği üniversiteye karar verir ve ders içeriklerini ilgili web sitesinden 

inceler. (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile anlaşmalı Erasmus+ 

üniversiteleri https://inar.yasar.edu.tr/uluslararasi-baglantilar/ adresinden 

ulaşılabilir.) 

5. Öğrenim Anlaşması Formu (https://erasmus.yasar.edu.tr/documents/ adresinde 

mevcuttur) Ebru Aydeniz danışmanlığında öğrencilerin hareketlilikten faydalanacakları 

döneme uygun olarak doldurulur. 

6. Öğrenim Anlaşması Formu’nun son hali Ebru Aydeniz tarafından onaylandıktan (Ebru 

Aydeniz formu imzalar) sonra, öğrenci formu kontrol ve imza için danışmanına e-posta ile 

gönderir. 

7. Danışman, öğrencinin formunu transkriptine göre kontrol eder ve imzalar. 

8. Öğrenci, sırasıyla Erasmus+ koordinatörü ve danışmanı tarafından imzaları tamamladıktan 

sonra formun son halini Bölüm Başkanlığı’na (zeynep.tunaultav@yasar.edu.tr) e-posta ile 

gönderir. 

9. Bölüm Başkanı’nın da onayını ve imzasını alan öğrenci formu Uluslararası İlişkiler ve 

Programlar Ofisi'ne (merve.akinturk@yasar.edu.tr) gönderir ve Erasmus+ süreci başlar. 

10. Giden öğrenci, karşı üniversitenin onayı ile ilk 7 hafta içinde ders ekleme veya çıkarma 

talebinde bulunursa Ebru Aydeniz ile iletişime geçerek Öğrenim Anlaşması Değişikliği 

Formu’nu (https://erasmus.yasar.edu.tr/documents/ adresinde mevcuttur) doldurur. 

11. Öğrenci Yaşar Üniversitesi'ne döndükten sonra bölüm tarafından ders, kredi ve not 

transferi yapılır ve başarılı olduğu dersler ve eş değerleri transkriptine işlenir. 
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Faydalı Bağlantılar: 

• Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi: https://erasmus.yasar.edu.tr/ 

• Giden Öğrenciler: https://erasmus.yasar.edu.tr/student-mobility/outgoing-students/ 

• İlgili belgeler: https://erasmus.yasar.edu.tr/documents/ 

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Erasmus+: https://inar.yasar.edu.tr/uluslararasi-

baglantilar/ 

• Öğrenci Görüşleri: https://inar.yasar.edu.tr/en/student-opinions-2/ ve 

https://inar.yasar.edu.tr/ogrenci-gorusleri-2/ 

•  Erasmus+ Programı-Öğrenci Deneyimleri: https://www.youtube.com/watch?v=ZPLWlHITq-A 
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