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Erasmus Programı Nedir ?

İstanbul Gedik Üniversitesi, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı 
çerçevesinde, önlisans-lisans-yüksek lisans öğrencilerine bir dönem veya 
bir yıl boyunca herhangi bir Avrupa ülkesinde değişim öğrencisi olma ve 
program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma fırsatı 
sunmaktadır.Ayrıca Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında mesleki bilgi ve 
görgü artırmak amacıyla en az iki ay olmak şartıyla, mali destekli staj imkanı 
program içeriğinde bulunan diğer hareketlilik türüdür.

Erasmus Programı Ne Değildir ?

Erasmus Programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

Erasmus Programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir. Fakat seçilen 
öğrencilerin gidecekleri ülkeye göre değişebilen miktarda maddi katkı 
sağlanır.

Erasmus Programı bir "diploma" veya “araştırma” programı değildir

Erasmus Programı'nın Amaçları

Erasmus Programı’nın amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini 
artırmak ve üniversitelerde yeniliği teşvik etmektir. Bu hedef, Avrupa'nın 
değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları bütün Avrupa'nın istifadesine sunmak 
olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler 
arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin 
Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus Programı ile öğrenciler farklı bir yurtdışı deneyimi kazanmaktadır. 
Bu deneyim diğer kültürleri tanımanın yanında kendi kültürünü yabancı 
öğrencilere tanıtmayı da içerir. Erasmus ayrıca diğer Avrupa ülkelerinden 

katılan öğrenciler sayesinde çok kültürlü bir ortamda ders işleme ve 
Avrupa’nın her ülkesinden yeni arkadaşlar edinme fırsatı da sunmaktadır. 
Katılan öğrenciler farklı bir fakültede, bambaşka bir sistemle eğitim görme 
imkânı bulabildikleri için kendi fakültelerinin eksilerini ve artıları görüp, 
daha verimli ve kaliteli bir eğitim-öğretim sistemine yönelik isteklerde 
bulunabilmektedir. Böylece üniversiteler de uluslararası bir tecrübe ve 
itibar kazanmakta ve kendini yenileme/geliştirme yoluyla eğitim kalitesini 
artırabilmektedir.

Erasmus Programı'nın İşleyişi

Erasmus Öğrenim Hareketliliği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalar 
kapsamında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek 
için öğrencilerin Erasmus Koordinatörleri'ne başvurmaları ve seçim 
sürecine dâhil olmaları gerekir.

Erasmus Programı ile yurtdışında okumaya hak kazanan öğrencilerin 
alacağı dersler, ikamet imkânları, sömestre başlangıç tarihleri vb. gidilecek 
üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Erasmus değişimi sonrasında 
geri dönüş yapan öğrencilerin aldıkları dersler ve notlar, içeriklerine göre, 
fakülte koordinatörleri tarafından değerlendirilip, dekanlık tarafından

onaylandıktan sonra transkriptlerine işlenecektir. Ders seçimi doğru 
yapıldığı takdirde Erasmus öğrencileri hiçbir şekilde dönem kaybetmezler. 
Yurtdışında alınan derslerin İstanbul Gedik Üniversitesi’nde akademik 
olarak tanınacağı üniversite tarafından taahhüt edilmektedir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün 
yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği 
faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden 
faydalanılmasına engel değildir.
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T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ VE ERASMUS
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği (ERASMUS+ KA 103)

Üniversitemizde kayıtlı ön lisans/lisans/tezli yüksek lisans/doktora 
öğrencileri ,öğrenimlerinin bir bölümünü, ikili anlaşma ile Üniversitemizin 
ortak olduğu yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarının birinde geçirmesi 
demektir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği ( ERASMUS+ KA 103)

Üniversitemizde kayıtlı öğrencinin, mesleki eğitim alanında,uygulamalı iş 
deneyimi elde etmek üzere yurtdışında staj yapması demektir.

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Yapılan Öğrenim Hareketliliği 
(ERASMUS+ KA 107)

Ortak Ülkeler ile öğrenci hareketliliği öğrenim faaliyeti olarak 
gerçekleşebilmekte olup; staj faaliyeti kapsam dışında bırakılmıştır. 
Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Koordinatörlüğümüzce 
yazılan projesi kapsamında faaliyetine devam etmekte, proje konusu 
ülkeden gelen öğrencilerimiz için öğrenim imkanı sunmaktadır.

Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık 
Projeleri (KA203)

Key Action: KA2- Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices
Action Type:KA203-Strategic Partnerships for higher education
Start of Project:01/09/2019
End of Project: 31/08/2022



ERASMUS+ VE T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi ve Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Anlaşmamız 
olan Üniversiteler

Fakülte öğrencilerimiz Erasmus Anlaşmamız olan ve tabloda belirtilen 
Üniversitelere her akademik yılda bir ya da iki yarıyıl süreliğine 
KA103Erasmus Öğrenim Hareketliliğine Erasmus hibe destekli olarak 
katılmaktadır.

Ayrıca aynı proje kapsamında Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 
yönlendirme ve desteğiyle fakülte öğrencilerimiz 2-6 ay süreliğine, 
Erasmus hibe desteğiyle istedikleri AB ülkesinin

kendi bölümleri ile alakalı herhangi bir kurum,kuruluş,üniversitesinde 
Erasmus stajı yapabilmektedirler.

BULGARİSTAN
National Sports 
Academi Vassil Levski

Bölüm:Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm:Beden 
Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
Bölüm:Rekreasyon 
Bölüm:Spor 
Yöneticiliği

ÇEK
CUMHURİYETİ

Univerzita Palackeho v 
Olomouc 
https://www.upol.cz/ 
Erasmus Kodu: CZ 
OLOMOUC01

Bölüm:Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm:Beden 
Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
Bölüm:Rekreasyon 
Bölüm:Spor 
Yöneticiliği



FİNLANDİYA

Haaga-Helia 
Ammattikorkeakoulu 
https://www.haaga-he
lia.�/�/etusivu 
Erasmus Kodu: SF 
HELSINK40

Bölüm: Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm:Beden 
Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
Bölüm:Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölüm: 
Rekreasyon Bölüm: 
Spor Yöneticiliği

İTALYA

Universita Telematica 
Pegaso 
https://www.unipegas
o.it/website/en 
Erasmus Kodu:I 
NAPOLI11

Bölüm: Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm:Beden 
Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
Bölüm:Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölüm: 
Rekreasyon Bölüm: 
Spor Yöneticiliği

LETONYA

LatvijasSporta 
http://www.lspa.eu/en 
Erasmus Kodu: LV 
RIGA06

Bölüm:Egzersiz ve 
Spor Bilimleri

LİTVANYA

Lıetuvos Sporto 
Universitetas
https://www.lsu.lt/ 
Erasmus Kodu: LT 
KAUNAS04

Bölüm: Antrenörlük 
Eğitimi
Bölüm:Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği 
Bölüm:Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölüm: 
Rekreasyon Bölüm: 
Spor Yöneticiliği

PORTEKİZ

Universidade de Evora 
https://www.uevora.p
t/ Erasmus Kodu: P 
EVORA01

Bölüm: Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm:Beden 
Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
Bölüm:Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölüm: 
Rekreasyon Bölüm: 
Spor Yöneticiliği



ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ VE ERASMUS SPOR 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERASMUS BÖLÜM 
KOORDİNATÖRLERİ

Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü idaresinde tüm Erasmus 
Bölüm Koordinatörlerimizin katkı,yardımları ve interaktif yönlendirmeleri ile 
üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Erasmus+ faaliyeti 
imkanından daha aktif bir şekilde faydalanmaktadır.

Erasmus Kurum Koordinatörü: Gülşah KESENTAŞ

PORTEKİZ

Instıtuto Politecnico 
do Porto 
https://www.ipp.pt/ 
Erasmus Kodu: P 
PORTO 05

Bölüm: Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm:Egzersiz 
ve Spor Bilimleri 
Bölüm: Rekreasyon 
Bölüm: Spor 
Yöneticiliği

ROMANYA

Universitatea 
Constantin Brancusi 
din Targu Jıu 
http://www.utgjiu.ro/ 
Erasmus Kodu: RO 
TARGU04

Bölüm:Egzersiz ve 
Spor Bilimleri Bölüm: 
Rekreasyon Bölüm: 
Spor Yöneticiliği

Spor  Bölüm Erasmus Bölüm Koord. Mail
Bilimleri  Antrenörlük Eğitimi Arş. Gör. Cem AKYÜZ cem.akyuz@gedik.edu.tr
Fakültesi Beden Eğitimi ve Arş.Gör.Murat MADAN murat.madan@gedik.edu.tr
 Spor Öğretmenliği 
 Spor Yöneticiliği Arş.Gör.Utku TUNA utku.tuna@gedik.edu.tr
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