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1. Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğine katılmadan önce yapmam/bilmem gerekenler neler?
a. Erasmus+ Turkistik İnci Öykü Yener-Roderburg koordinatörlüğünde, DuE-Turkistik ve Türkiye ile anlaşmalı olan üniversiteler
arasında öğrenci değişimini bir ya da iki dönemlik süre zarfı için sağlanmasında akademik rolü oynayan birimdir.
b. Erasmus+’a başvurmadan katılabilmeniz mümkün değildir.

2. Erasmus+ için başvurumu ne zaman yapmalıyım? Başvuru süreci nasıl işliyor?
a. Başvurular online sistemde, her yıl Kasım ayının ortalarında başlıyor ve Ocak ayının sonuna kadar devam ediyor.
Önemli Hatırlatma I:
Lütfen başvuruların net tarihlerini öğrenmek için üniversitenin Erasmus+ sayfasını ve/veya Turkistik Erasmus sayfasını düzenli
olarak takip edin.
Önemli Hatırlatma II:

Her başvuru döneminde Erasmus+ için Türkiye’ye gidecek öğrencilerin başvurularını bir sonraki kış ve yaz dönemleri
için alınmış olur.
Örnek: 2018 Kasım ayında yapılan başvuru SADECE 2019 Kış ve 2019/2020 Yaz dönemini kapsar.
Önemli Hatırlatma III:

Türkiye’de dönemler genellikle yaz ve kış dönemi olarak değil, güz ve bahar dönemi olarak adlandırılmaktadır.
b. Online sistem kapandıktan sonra aksi belirtilmediği sürece tekrar başvurabilmeniz mümkün değil.
c. Başvurularınız sistemin sizden istediği formları ve dokümanları sağladığınız zaman geçerli olacak.
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3. Başvurular nasıl değerlendiriliyor?
a. Online başvuru sistemi kapandıktan sonra başvurular Erasmus+ ofisi tarafından İnci Öykü Yener-Roderburg’a iletiliyor.
b. Yener-Roderburg başvuruları öğrencinin Turkistik not ortalaması, niyet mektubu, Türkçe bilgisi (burada niyet mektubu baz
alınıyor), başvuru sırasında okuduğu dönem ve CV’si dikkate alınarak değerlendiriyor. Bu değerlendirme sonunda öğrenciler
sıralanıyor ve daha yüksek puan alan öğrencinin öncelikli talebine yerleştirilmesi usulünce talepte bulundukları üniversitelere
yerleştiriliyor. Yerleştirmesi yapılan (başarılı olan) ve yapılamayan (başarısız olan) öğrenciler Erasmus+ ofisine bildiriliyor ve
bu ofis yerleştirilen öğrencilerin bilgilendirmesini yapıyor.
Önemli Hatırlatma IV:
Hazırladığınız metnin yazımına yönelik ihtiyaç duyduğunuz bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Önemli Hatırlatma V:
Erasmus+ başvurusu başarılı olan öğrencilerin duyurusu SADECE Erasmus+ ofisi tarafından yapılır.

4. Erasmus+ ile gitmek istediğim üniversiteye gitmeme olasılığım var mı?
Erasmus+ başvurumun başarısız olma olasılığı var mı?
a. Evet. Anlaşmalı üniversitelerle yapılan anlaşmalar gereği her öğrenim döneminde bu üniversitelere gidecek ve bu
üniversitelerden gelecek olan öğrenci sayısına sınırlamalar getirilmiştir. Anlaşmamız olan üniversitelerde bir dönemde birden
fazla öğrenci kabul eden üniversiteler de vardır. Ancak sizden başka sizin tercihiniz olan üniversiteye gitmek isteyen bir veya
birden fazla öğrenci varsa listeye göre üst sırada olan öğrenci veya öğrenciler bu üniversitelerde öğrenim görme önceliğini elde
eder (bkz. Soru 3, Yanıt b.) Eğer puan sıralamasında size gelmeden başvurduğunuz üniversitelerin kotası dolarsa ne yazık ki
Erasmus+ ile hiçbir üniversiteye yerleştirilememiş olursunuz.
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5. Sadece bir üniversite için mi başvuru yapabiliyorum?
a. Hayır. En çok istediğiniz üniversiteyi listede en üst sıraya yazmak kaydıyla, gitmek istediğiniz üç üniversiteyi seçebilirsiniz.
Önemli Hatırlatma VI:
Başvuru süresi dolmadan başvurunuzu sisteme yüklediyseniz ve sonrasında üniversite tercih sıralamanızda ya da üniversite
tercihlerinizde bir değişim yapmak isterseniz lütfen Yener-Roderburg’u ofis saatine gelerek bilgilendirin.
Önemli Hatırlatma VII:
Başvuru süresi dolduktan sonra üniversite tercih sıralamanızda ya da üniversite tercihlerinizde bir değişim yapmanız mümkün
değildir.

6. Erasmus+ bana Türkiye’de geçireceğim dönem için burs veriyor mu?
a. Evet. Erasmus+ öğrenciye Türkiye’de geçireceği dönem boyunca ayda 300 € karşılıksız burs vermektedir. Bu burs bir öğrenim
dönemi için sadece 4 ayı kapsar.

7. BAFÖG alıyorum, Erasmus+’a gidersem bu bursum devam edecek mi?
a. Evet. BAFÖG ile ilgili detaylı bilgilendirme için Erasmus+ deapartmanına başvurun.
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8. Turkistik bölümümün hangi üniversitelerle anlaşması var?
Bölümümüzün, Türkiye’nin büyük şehirlerindeki saygın üniversitelerinin yanı sıra birçok üniversiteyle anlaşması vardır. Güncellenmiş
anlaşmalı üniversitelerin listesine başvurular online sistemde açıldığında ulaşabileceksiniz.

9. Turkistik bölümünde okumuyorum, Turkistik üzerinden Türkiye’deki anlaşmalı üniversitelere gidebilir
miyim?
a. Lisans öğrencisiyseniz hayır.
b. Yüksek lisans öğrencisiyseniz Turkistik yüksek lisans öğrencileri yerleştirildikten sonra kontenjan kalırsa evet.

Daha ayrıntılı ve güncel bilgi için lütfen üniversitemizin sayfasını inceleyin.

Başvuru sürecinde sorunuza yanıt bulamadığınız durumlarda lütfen İnci Öykü Yener-Roderburg’u
görüşme saatleri içerisinde ziyaret edin.
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