
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  

Erasmus İşlemleri  

• Erasmus başarı puanı %50 Akademik başarı, %50 dil puanı ile belirlenir.  

• Erasmus Dil Sınavlarının geçerliliği 2 yıldır. İlk yıl başvuru yapmayanlar veya 

yerleşemeyenler, ikinci yıl başvururken, başvuru formlarında geçerli bir Erasmus puanları 

olduğunu belirtmelidir.  

• Başvuru için genel not ortalamanızın 2.20/4.00 veya 58/100 olması gerekmektedir. Başvuru 

sonrası ortalamanızın düşmesi Erasmus’tan faydalanma durumunuzu etkilemez.   

• Başvuru yapacak öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.  

• 1.sınıfta iken Erasmus’tan faydalanılamaz.  

• Erasmus başvuruları ile ilgili duyuru, her yılın Ocak ayında  

“http://international.cu.edu.tr/Tr/Default.aspx”  adresinden yapılmaktadır.  

• İkinci öğretim öğrencileri, Erasmusla gitseler dahi Çukurova Üniversitesine harç ödemelerini 

yapmaları gerekmektedir.  

• YTB bursu alan öğrenciler, Erasmusa gitmeleri halinde YTB'ye bunu bildirmek 

zorundadırlar. Ayrıca, bu öğrenciler ilgili dönemde burs alamazlar.  

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanlarının izniyle Erasmus’tan faydalanabilirler. 

Bu yüzden, Erasmus sınavına başvuru öncesinde aşağıda verilen “Danışman Görüş 

Formunun” doldurularak Erasmus koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. • 

 Tez/Ders aşamasındaki yüksek lisans/doktora öğrencilerinin Erasmusa gittikleri dönemde 

“Special Area Course” dersini almaları ve varsa harç ödemelerini yapmaları zorunludur.  

Tez aşamasındaki öğrencilerin, “Thesis Work” dersinin de alınıp alınmayacağını Enstitü ile 

görüşerek netleştirmesi gerekmektedir.  

• Lisansüstü öğrencilerinin geri dönüşte, oradaki görevlerini başarı ile tamamladıklarına dair 

yazı getirmeleri zorunludur.  

• Erasmus başarı puanına göre sıralanan öğrenciler yurt dışındaki üniversitelerin kontenjan 

durumuna göre yerleştirilirler. Bundan dolayı, öğrencinin Erasmus listesinde olması kesin 

gönderileceğiniz anlamına gelmez. Aşağıdaki tabloda üniversitelerin kontenjanları ve hangi 

sınıfların hangi ülkelere gidebileceği belirtilmiştir:  

Sınıf  Gideceği Ülke (ler)  Gideceği Üniversite (ler)  Kontenjan  

2.  
Romanya  University Politehnica of Bucharest  5  

Polonya  Politechnika Bialostocka  1  

3.  

Polonya  Politechnika Bialostocka  3  

Polonya  Lublin University of Technolgy  5  

İspanya  Universidad de Oviedo  3  

4.  

Çek Cumhuriyeti  VSB Technical University of Ostrava  3  

Polonya  AGH  4  

İtalya*  University of L’Aquila  4  

İspanya**  Universidad de Oviedo  1  

Yüksek Lisans  
Estonya  Tallin University of Technology  5  

Portekiz  Universidade De Aveiro  1  

* Sadece Master ya da Doktora dersleri seçilebilecektir.  

** İspanyolcayı iyi bilme şartı aranacaktır.  



• Öğrenciler her yılın Güz döneminde gönderileceklerdir. Bahar dönemi gitmek isteyenlerin 

durumu ancak kalan kontenjandan sonra belirlenir. Eğer kontenjan kalmazsa bahar 

döneminde öğrenci gönderilmez.  

• Staj başvuruları yapılmadan önce, nerede ve hangi tarihlerde staj yapacağınızın belli ve niyet 

beyanınızın imzalanmış olması gerekmektedir. Erasmus gitmeden önce yapılacak işlemler  

1. Erasmus koordinatörünün öğrencileri uygun üniversitelere yerleştirmesi ve ilgili 

üniversitelerin bilgilendirilmesi,  

2. 3. ve 4. sınıfların ders seçiminin uygun şekilde yapıldığına bakılması,  

3. Ders seçimi onaylandıktan sonra Öğrenim Anlaşmasının Bölüm Koordinatörü tarafından 

imzalanması,  

4. Kabul belgesi ile Erasmus Ofisi tarafından mühür vurulmuş Öğrenim Anlaşmasının, gidiş 

bölüm karar dilekçesiyle birlikte ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi.  

 

Erasmus esnasında yapılacak işlemler (Ders Değiştirme)  

Eğer seçtiğiniz dersler açılmamışsa veya derslerdeki çakışmadan dolayı değiştirmeniz gerekiyorsa, 

öğrenime başladığınız ilk 4 hafta içinde başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Aksi durumda, 

karşı kurumdan resmî açıklama ile gecikme nedenini belirten bir yazı istenecektir. Başvuru için;  

1. Değiştirmek için mazeretinizi ilgili öğretim elemanına mail ile bildirmeniz gerekmektedir. 

Mailinizde açılmayan derslerin, haftalık ders programlarının ve alınabilecek diğer derslerin 

olduğu web sayfalarının linklerini göndermeniz gerekmektedir.  

2. Alacağınız dersler ilgili Erasmus koordinatörü tarafından uygun görüldükten sonra, öğrenim 

anlaşmasının during mobility kısmı bulunduğunuz üniversitedeki ilgililere imzalatmanız ve 

değişim dilekçenizle birlikte taratıp mail ile göndermeniz gerekmektedir.  

  

Erasmus dönüşünde yapılacak işlemler  

Kabul belgesi, öğrenim anlaşması, transkript ve dönüşle ilgili dilekçenizi bölümde görevli, ilgili 

öğretim elemanına vermeniz gerekmektedir.  

Notlar:  

1. Eğer devamsızlıktan kaldıysanız ya da final sınavına girmediyseniz hibeniz iptal edilir.   

2. Belgelerin orijinali yerine fotokopileri verilebilir.  

3. Minimum bir notla herhangi bir dersten kalmışsanız, o notunuz transkriptinizde mutlaka 

gözükmesi gerekir. Eğer transkriptinizde herhangi bir not gözükmüyorsa, bu devamsızlıktan 

kaldığınız anlamına gelir ve hibeniz iptal edilir.  

İletişim:   Telefon: (0322) 3387101  

Email: moral@cu.edu.tr   shizlisoy@cu.edu.tr    

Erasmus ofis saatleri:  

Perşembe günleri 10:30 – 11:30 ya da 13:30 – 14:30 saatleri arasında işlemleriniz veya 

sorularınız için gelebilirsiniz. Başka gün veya saatte gelmeniz durumunda, iş yoğunluğundan 

dolayı yardımcı olamayabiliriz.  



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörlüğüne,  

  

  

  

Bölümümüz ……………………….. numaralı Lisans / Yüksek Lisans / Doktora 

öğrencisi …………………………………….. , yurt dışına Erasmus+ aracılığıyla gitmesinde 

herhangi bir sakınca yoktur.  

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  

  

                                                                                                                                                          

Tarih:  

Öğrencinin Danışmanı  

  

  

  

  

  

  

  

  



Çukurova University Computer Engineering Department 

Erasmus Procedures  

• Erasmus Achievement Score (EAS) is determined by %50 Academic achievement, %50 

language score.  

• EAS is valid throughout 2 years. Those who do not apply or cannot nominated in the first year 

must indicate that they have valid Erasmus points on their application form when applying for 

the second year.  

• Your GPA must be 2.20/4.00 or 58/100 for the application. After your application, even if 

your GPA decreases, it does not affect your benefit from the advantages of Erasmus.  

• The students applied for Erasmus must not be lose more than 2 semesters.  

• First class students cannot benefit from the advantages of Erasmus.  

• The announcement about the application of Erasmus is reported from the website  

“http://international.cu.edu.tr/Tr/Default.aspx”  in January of each year.  

• Secondary education students are required to pay tuition fees to Çukurova University even if 

they go with Erasmus.  

• Students who receive a scholarship from YTB will be required to inform YTB if they go to 

Erasmus. In addition, these students cannot receive scholarships in the relevant semester.  

• Masters and PhD students can benefit from the advantages of Erasmus if their supervisors 

permit them. Thus, before Erasmus application, “Supervisor Opinion Form” given below 

must be filled and handed in to the Erasmus coordinator.  

• Graduate / PhD students in the thesis / course are required to take the “Special Area Course” 

and pay the tuition fee if applicable. Students in the Thesis phase should clarify whether or 

not the “Thesis Work” course will be taken by talking with the Institute.  

• Postgraduate students are required to bring a letter that they have successfully completed 

their tasks there.  

• The students ordered by EAS are settled according to the quota of abroad universities. Because 

of that, it does not mean that the students are definitely nominated a university if they are in 

the Erasmus list. The quotas of universities and which classes are nominated to what countries 

are described in the table below:     

Class  Country(ies)  Sending University(ies)  Quota  

2.  
Romania  University Politehnica of Bucharest  5  

Poland  Politechnika Bialostocka  1  

3.  

Poland  Politechnika Bialostocka  3  

Poland  Lublin University of Technology  5  

Spain  Universidad de Oviedo  3  

4.  

Czech Republic  VSB Technical University of Ostrava  3  

Poland  AGH  4  

Italy*  University of L’Aquila  4  

Spain**  Universidad de Oviedo  1  

Masters  
Estonia  Tallin University of Technology  5  

Portugal  Universidade De Aveiro  1  

* Only Masters or PhD. courses can be chosen.  

** It is required to know Spanish.  



• The students are nominated in Fall semester of each year. The students willing to be 

nominated in Spring semester can be decided if any quota remains. Otherwise, students 

cannot be nominated in Spring semester.  

• Before the application of internship, where and when you are going to intern must be certain, 

and the declaration of your intention must be signed. Duty Before Mobility  

1. The students are nominated to appropriate universities by Erasmus coordinator, and related 

universities are informed.  

2. For 3. and 4. classes, registration to the appropriate courses are checked.   

3. After the registration, Learning Agreement (LA) must be signed by Erasmus coordinator.  

4. Acceptance Letter, LA sealed by Erasmus office, and “Petition for Departmental Approval 

for Erasmus Outgoing Students” must be handed in to the research assistant.  

  

  

  

  

Duty During Mobility (Change Courses)  

If the courses you have selected are not opened or you need to change them due to a conflict in the 

lessons, you must apply within the first 4 weeks of study. Otherwise, an official letter from the 

sending university will be required to indicate the reason for the delay. For the application;  

1. Your excuse to change courses should be send to the research assistant via email. Your email 

should include links of websites having courses not open or overlapping, other courses can be 

chosen, and the schedule.  

2. After the courses are approved by Erasmus coordinator, during mobility part in LA must be 

sealed and signed by the sending university. The scan copy of the document with Petition for 

Departmental Approval for Course Change having signed must be send via email.  

Duty After Mobility  

Acceptance Letter, LA, transcript and “Departmental Approval Form for Erasmus Returning Students” 

must be handed in to the research assistant.  

Notlar:  

1. If you fail any courses because of the nonattendance or not taking final exam, your grant will 

be cancelled.   

2. You can give the copy of the documents instead of originals.  

3. If you fail any courses with minimum score, the score must be seen in the transcript. 

Otherwise, it does mean that you fail the courses because of nonattendance, so your grant 

will be cancelled.  

Contact:   Phone: (0322) 3387101  

 Email: moral@cu.edu.tr   shizlisoy@cu.edu.tr     

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörlüğüne,  

  

  

  

Bölümümüz ……………………….. numaralı Lisans / Yüksek Lisans / Doktora 

öğrencisi …………………………………….. , yurt dışına Erasmus+ aracılığıyla gitmesinde 

herhangi bir sakınca yoktur.  

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  

  

  

                                                                             Tarih:  

Öğrencinin Danışmanı  

  

  


