Sevgili Öğrencilerimiz,
“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım
anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu
anlaşma
süreçlerinde
yaşanacak
gecikmelerden
veya
aksaklıklardan
kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal
Ajansı sorumlu tutulamaz.”
2021-2022 Erasmus+ Öğrenci (Öğrenim ve Staj) Hareketliliğinde kullanılması gereken
2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin Uygulama El Kitabı güncelleme
çalışmaları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından devam etmektedir. Yeni dönem için
Üniversitemiz yapılan proje başvurusunun da henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle
açılan 2021/2022 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar/Bahar Yarıyılları için açılan başvuru
ilanının sonuçlarının netleşmesi ve hibeli/hibesiz öğrencilerin listelerinin kesinleşmesi
zaman alacağı anlaşılmaktadır. Bu durum, 2021-2022 Güz dönemi için antlaşmamız
olan üniversitelerin nominasyon son başvuru tarihlerinin geçmesi ihtimalini de
beraberinde getirmektedir. Konuya ilişkin yayınlanacak resmi yazılardan sonra bir
takım yeni düzenlemeler yapılması gerekebileceğinden işbu başvuru ilanı ön
başvuru amaçlı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin yapacakları başvurularda
süreçlerin yetişememe durumu söz konusu olduğu takdirde 2021-2022 Güz
dönemi hareketliliğinin 2021-2022 Bahar dönemine ertelenebileceğini göz
önünde tutmaları önem arz etmektedir.
Süreçte yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya
manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir.
ÖNEMLİ:
1- 2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olması
beklenmektedir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek
hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için
faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.
2- Covid-19 salgınından etkilenen faaliyetler için Sık Sorulan Sorular belgesinde
(08.07.2020 ve 01.03.2021 ek) yer alan istisna uygulamalar geçerliliğini
korumaktadır. İlgili dosyalara erişim için bkz. https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_

2021/2022 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN
ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/VEYA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2021-2022 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 10 Mayıs 2021 saat

10:00- 24 Mayıs 2021 saat 17:00 tarihleri arasında AKSİS üzerinden ONLINE yapılacaktır.
Online başvuruda öğrencilerin takip etmeleri gereken aşamalara ilişkin sunu
https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_ linkinde bulunmaktadır. Öğrencilerin dikkat
etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgi için ilan metninin son sayfasında yer almaktadır.
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YABANCI DİL SINAVI
YABANCI DİL SINAVI: İÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU tarafından 05 Haziran
2021 Cumartesi İNGİLİZCE, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü ALMANCA,
FRANSIZCA, ARAPÇA, İTALYANCA, LEHÇE, RUSÇA, YUNANCA, İSPANYOLCA
dillerinden yapılacaktır.
DİKKAT!
2021-2021 Akademik yılı itibariyle, Covid-19 pandemi şartlarının da devam ettiği göz önünde
tutularak, ÖSYM’nin düzenlediği yabancı dil sınavları da aynı baraj puanı ile (60 ve üzeri)
kabul edilecektir. Sınavlarının geçerlilik süresi YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS sınavı için
başvuru alındığı tarihten itibaren son 5 yıldır. YÖKDİL için bu süre sınavın ÖSYM’ye
aktarıldığı 2019 sonbahar döneminden itibarendir.
Başvuru esnasında ilgili sınavlara ilişkin puanlarını kullanmak isteyen öğrencilerin ayrıca
belge sunmasına gerek bulunmamaktadır. AKSİS BAŞVURU sistemi öğrencinin kabul edilen
sınavlara ait puan bilgilerini ÖSYM servislerinden sağlamaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Online (Çevrimiçi) gerçekleştirilecek olan sınav ile
ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.
Erasmus Dil Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday öğrenci

statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe
miktarlarını ilan etmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik
kazanacaktır.
Önemli Hususlar:
*Erasmus+ Öğrenci (Öğrenim/Staj) Hareketliliği her bir öğrenim kademesinde
(birinci kademe: ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe:
doktora, tıpta ihtisas) toplam 12 ay’a kadar yapılabilmektedir.
*Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, yeni
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Bu süreye
Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dâhil değildir.
Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek:
İşletme Fakültesinden 2. Sınıfta Erasmus Programı ile 5 ay süre ile öğrenim/staj
faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ hareketliliğinden yararlanabi
lir.
Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek:
Lisans Döneminde Erasmus Program faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans
Döneminde toplamda 12 aya kadar Erasmus+ hareketliliğine katılabilir.
*Erasmus+ Öğrenci (Öğrenim/Staj) Hareketliliği ile ilgili asgari süreler 2021
Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları Uygulama El Kitabı yayınlandığında
açıklanabilecektir.
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*Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler
(Hukuk Fakültesi Lisans öğrencileri dışındakiler), sadece bir dönem (azami 6 ay) için
hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, diledikleri takdirde 2. dönemde hibesiz olarak
hareketlilikten yararlanabilecektir. Yüksek Lisans ve Doktora tez dönemindeki
öğrencilerin bu kredi yükünü tez çalışması şeklinde belgelendirmesi gerekmektedir.
ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/VEYA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU
KOŞULLARI
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanan öğrencilerin, hareketlilik sürecinde her
dönem için 30 ECTS/AKTS kredi yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Avrupa
Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.
Ayrıntılı bilgi için bk. http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-usersguide_en.pdf
DİKKAT!
Öğrencilerin öğrenim ve/veya staj hareketliliğine başvuruda bulunurken aşağıdaki
hususlara dikkat etmesi gereklidir.
-

Daha önce Erasmus+ hareketlilik faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim
seviyesinde gerçekleştirenler başvuru yapabilirler. Ancak Erasmus+ öğrenim
hareketliliğinin her bir öğrenim kademesinde toplam 12 ay’a kadar yapılabildiği
unutulmamalıdır.

-

Çift Anadal/Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci, sadece Anadal’ından başvuru
yapabilir.

-

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler.
o Öğrenci, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren mezuniyetini takip eden 1 yıl
(12 ay) içerisinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu
süre içerisinde herhangi bir öğrenim programına kayıtlı olmaması
gerekmektedir.)

-

Hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz.

-

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamaz.

-

Kayıt donduran öğrenciler başvuru yapamaz.

-

Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan öğrenciler başvuru
yapamaz.

-

Herhangi bir değişim programı ile (Mevlana, Farabi vb.) Üniversitemizde eğitimöğretimlerine devam eden öğrenciler başvuru yapamaz.

-

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla
(TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine
devam eden kişiler, İstanbul Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi statüsünü
taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamamaktadırlar.

- Başvuru için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO);
o Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00,
o Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olmalıdır.
Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamaz. Öğrencinin alttan başarısız
ders(ler)inin bulunması Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği başvurusuna engel değildir.
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DİKKAT!
-

Öğrencilerin BAŞVURU SÜRECİNDEN ÖNCE Ağırlıklı Genel Not
Ortalamalarının (AGNO) AKSİS sisteminde güncel ve doğru olduğundan emin
olmaları gereklidir. Öğrencinin başvuru esnasında sistem üzerinde mevcut not
ortalaması dikkate alındığından öğrencilerin AKSİS sistemine girip, var ise, eksik
ders ve ders notlarını Öğrenci İşleri Bürosu aracılığıyla düzelttirmeleri önem arz
etmektedir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yapılacak düzeltmeler dikkate
alınmayacaktır.

-

Henüz bir dönemlik Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) oluşmamış Yüksek
Lisans ve Doktora öğrencileri, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet
AGNO’su ile başvuru yapabilirler.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİNE ÖZEL HUSUSLAR
ÖNEMLİ: Erasmus+ Staj Hareketliliğine Başvuru ile ilgili özel hususlar
Türkiye Ulusal Ajansı 2021 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları
Uygulama El Kitabı ilan edildikten sonra açıklanacaktır.
-

-

Erasmus+ Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrenciler, staj faaliyetini
gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini AKSİS’te yaptıkları
başvuru üzerinde belirtmelidirler.
o

Staj Hareketliliğine başvuru sırasında staj yeri (İşletme, kurum vb.), ülke, yabancı dil
tercihi ve niyet mektubu kısımları muhakkak doldurulmalıdır.

o

Seçilen staj yerleri öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapacaklardır.
o

Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin
anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri birimlerin anlaşmaları üzerinden
başvuru yapabileceklerdir.

-

Staj yapılacak yer, öğrenci tarafından bulunmalıdır.

-

Staj Anlaşmasında farklı bir şekilde belirtilmediği durumda; öğrenci, yabancı dil
sınavına staj için gideceği ülkenin dilinden girmelidir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirmede; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (AGNO) %50’si ile Yabancı Dil Puanının
%50’si esas alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.
o Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 60 puandır.
ÖNEMLİ: Nihai yerleştirme işlemleri alınan nihai puan ile Birim Koordinatörlükleri
tarafından gerçekleştirilir.
o
o

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili
bölüm/fakülte içerisinde yapılacaktır.
Yapılan yerleştirmeler Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği açısından nihai; ancak hibe
dağılımı açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları
kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
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o

Bir önceki yıl seçilerek hibe ve/veya kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü
gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle
doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları
sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

Tablo-1 Başvuruları değerlendirmede kullanılacak seçim ölçütleri ve ağırlıklı puanlar
Ölçüt
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
Şehit ve gazi çocuklarına
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış
öğrencilere
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma
uygulanır)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim
kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz
girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması
halinde uygulanır)

Ağırlıklı Puan
%50 (toplam 100 puan
üzerinden)
%50 (toplam 100 puan
üzerinden)
+15 puan*
+10 puan
+10 puan**
+ 10 puan
-10 puan
-10 puan
-10 puan
-10 puan

-5 puan

-5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 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 hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve 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.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun
uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından
kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin
faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

5
İÜ 2021 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel
destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:
Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

1. ve 2. Grup
Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda,
İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç,
Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup
Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,
Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,
Türkiye

450

600

Ülke
grupları

Misafir Olunacak Ülke

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.
Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan
imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
3. Şehit/Gazi çocukları
4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından
(Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada
maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek
kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €
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2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çalışma Takvimi
19 Nisan-09 Mayıs 2021

İlanın Web Sayfasından duyurulması

10 Mayıs-24 Mayıs 2021

AKSİS sistemi üzerinden Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve
Erasmus+ Staj Hareketliliği ön başvurularının alınması

Yabancı Dil Sınav Tarihi
5 Haziran 2021
Cumartesi İngilizce,
12 Haziran Cumartesi
2021 Diğer Diller

Erasmus seçimi için yabancı dil sınavları (İngilizce ve Diğer
Diller) Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 5 Haziran 2021
Cumartesi günü İngilizce (tek oturum), 12 Haziran 2021
Cumartesi günü diğer diller (çakışmalar olması halinde 2
oturum) olarak yapılacaktır.*

Yabancı Dil Sınav
Sonuçları Yabancı Diller İÜ. Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasında ilan
Yüksek Okulu tarafından edilecektir.*
ilan edilecektir.
Yabancı Dil Sınavı İtiraz
Süresi
16-18 Haziran 2021

Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtirazlar dilekçe ile
Yabancı Diller Yüksekokulu’na yapılacaktır)*

23 Haziran – 9 Temmuz
2021

Birimler tarafından AKSİS
yerleştirmelerinin yapılması

23 Temmuz 2021

Feragat için son tarih

Sonuçların İlanı

Yerleştirme sonuçlarının AKSİS sistemi üzerinden takibi ve web
sayfasından ilanı (Listeleri önce Fakülte/Enstitüler ilan
etmektedir; Birimlerin tümü listelerini gönderdiğinde Erasmus
Kurum Koordinatörlüğü web sayfasından yayınlamaktadır.)*

Daha sonra bildirilecek

Fakülte/Birim Koordinatörlerinin güz ve güz+bahar
dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversiteye
bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda
öğrenciye destek vermesi.
(Fakülte/Birim koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini
gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi
işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır. Gecikme
olmaması için Koordinatör ve öğrencilerin gidecekleri kurumun
BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri
gerekmektedir. *

Temmuz/Ağustos 2021
(ORYANTASYON)

2021-2022 Erasmus öğrencileri için Oryantasyon toplantısına
katılım zorunludur. (Toplantı hakkında bilgiler Erasmus Kurum
Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacaktır.)*



sistemi

üzerinden

öğrenci

Covid 19 nedeniyle tarihler değişiklik gösterebilir, web sayfamızı takip ediniz.
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ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURU
SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-

2021-2022 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 10 Mayıs 2021

saat 10:00-24 Mayıs 2021 saat 17:00 tarihleri arasında AKSİS üzerinden ONLINE
yapılacaktır.
-

Online başvuruda öğrencilerin takip etmeleri gereken aşamalara ilişkin sunu başvuru
tarihinden önce web sayfamızdan paylaşılacaktır.
ÖNEMLİ

-

Başvuru yoğunluğu nedeniyle teknik sorunlar için telefon desteği sağlanamamaktadır.

-

Öğrencilerin;
o akademik anlamda karşılaştıkları sorun/lar (örn. antlaşma mevcudiyeti,
antlaşma kontenjanı) için Birim Koordinatörlerine;
o öğrencilik süreçleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlar (örn. ders ve ders notuna
ilişkin hatalar vb.) için Öğrenci İşleri Büronuza;
o teknik açısından karşılaştıkları sorun/lar AKSİS DESTEK modülüne
başvurmaları gerekmektedir.
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