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REKTÖRLÜK MAKAMINA

Covid-19 konusundaki uluslararası gelişmeler nedeniyle; bir yıl (2019-2020 güz ve bahar)
veya sadece 2019-2020 Bahar dönemi için izinli olup 2019-2020 Bahar döneminde Türkiye’ye
dönen  ve  2019-2020  Bahar  döneminde  izinli  olup  henüz  karşı  kuruma  gitmemiş  Erasmus
öğrencisine uygulanacak kurallar aşağıdaki şekliyle önerilmektedir:

1. Öğrencinin Bahar döneminde Süreden Sayılmayan İzin talebinde bulunması durumunda,
aldığı ve öğrenim sözleşmesinde yer alan hiçbir dersin not döküm belgesinde gösterilmemesi ve bu
dönem için ders kaydı yapılmaması.

Bunun için öğrencinin ekteki dilekçeyi (süreden sayılmayan izin talebi – Dilekçe 1) doldurup
Erasmus hakkını iptal etmesi ve bu dilekçeyi kayıtlı olduğu Fakülte/Enstitü Öğrenci İşlerine e-mail
ile en son 30 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Öğrencinin dilekçesinin cevabı
Fakülte/Enstitü Öğrenci İşleri’nce Erasmus Ofisi’ne iletilir.

2.  Erasmus  programı  kapsamında,  yerleştikleri  kuruma gitmiş  ancak  Türkiye’ye  geri
dönmüş öğrenciler  ile  henüz hareketliliğe başlayamamış öğrencilerin,karşı  kurumda eğitimin
uzaktan  yapılıyor  olması  ve  bu  kurumun  öğrencilerin  ders  kayıtlarına  ilişkin  onay  vermesi
durumunda Türkiye’den ayrılmadan programa devam etmelerine izin verilmesi.

Öğrencilerin ders intibakları Erasmus+ sürelerinin sonunda yapılacaktır. Karşı kurum, eğitimin
tamamlanması  için  öğrencilerin  hareketlilik  gerçekleştirdiği  ülkeye geri  dönmelerini  isterse,
öğrenciler bu isteğe uymakla yükümlüdür.

3. Öğrencinin Bahar döneminde Erasmus hareketliliği için verilmiş olan iznin kaldırılması
ve Bahar dönemine kayıt yapılması talebinde bulunması durumunda (ekteki Dilekçe 2), karantina
tedbirleri  uygulandıktan  sonra  2019-2020  Bahar  dönemi  için  mevcut  öğrenim  sözleşmeleri
çerçevesinde ders kaydının yapılması.

Kayıt yapılması istenen ders, Bahar döneminde açılmış bir ders ise ve yarıyıl sonu sınavı
varsa, derse kayıt yapılacak ve geçmiş yoklama/ara sınav/sınav/ödev için telafi ödevi/sınavı
yapılacak ya da öğrenci bunlardan muaf tutulacaktır.

-

Kayıt yapılması istenen ders, Bahar döneminde açılmış bir ders ise ve yarıyıl sonu sınavı
yoksa, öğrenci dönüşünden sonra elde ettiği yıl içi notları ile değerlendirilecektir.

-

Kayıt yapılması istenen ders, Bahar döneminde açılmış bir ders değilse ve yarıyıl sonu ek
sınavı varsa, öğrenciye bu dersin yarıyıl sonu ek sınav hakkı verilecek. Öğrencinin yarıyıl
başarı notu olarak;

-
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     a. Dersi almış öğrencilerin yarıyıl başarı notu ortalaması veya
     b. Dersin ilan edilmiş olan minimum yarıyıl başarı notu kullanılacaktır.
Kayıt yapılması istenen ders, Bahar döneminde açılmış bir ders değilse ve yarıyıl sonu sınavı
yoksa, öğrenciye seçim hakkı verilir:
     a. Öğrencinin karşı kurumdan aldığı, öğrenim sözleşmesinde eş değerliği gösterilen derse
kayıt olduğunu, notu henüz oluşmamış bu ders için derse katıldığı süre boyunca olumlu
performansını gösteren yazı ile ders not döküm belgesine muaf (M harf notu) olarak
işlenilecektir.
     b. Öğrenci dersi açıldığı ilk dönem almak zorundadır. Harf notu Bahar dönemi sonunda
değil, dersi aldığı dönem sonunda not döküm belgesine işlenecektir.

-

Karşılığı MT/ITB/TB/TM/EB XXX olarak belirlenmiş dersi olan öğrenci, Bahar döneminde
açılmış olan 2/4/6/8. dönem seçmeli ders paketlerinden bir derse yazılacak ve geçmiş
yoklama/ara sınav/sınav/ödev için telafi ödevi/sınavı yapılacak ya da bunlardan muaf
tutulacaktır.

-

Bahar döneminde alınmak istenen derslerin çakışması durumunda, öğrenci çakışan derslerden
birisini seçmek zorundadır.
 

-

4. Karşı kurumda alınan ve harf notu oluşmuş derslerin transfer edilmesi.
Bunun için harf notu oluşan dersler not döküm belgesine Bahar dönemi sonunda işlenir.

(E-İmza)
Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN

Rektör Yardımcısı

Ek:
Dilekçe 1: Süreden Sayılmayan İzin1-
Dilekçe 2: Ders/Tez Kayıt Talebi2-

OLUR
(E-İmza)

Prof. Dr. Mehmet KARACA
Rektör

Dağıtım:
Gereği:
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
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