
 

Sevgili  Öğrencilerimiz, 

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk.lığı tarafından 13 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs 
(COVID-19) Bilgilendirme Notu: 1” belgesinin 4’üncü maddesinde; yükseköğretim kurumlarının 
eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları 
vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı 
faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği 
bildirilmiştir. Gene aynı belgenin 10’uncu maddesinde, Erasmus öğrencilerinin ders intibakları 
hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca 
alınması belirtilmiştir. İlgili belgeye aşağıda linki verilen web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Bütün yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi İTÜ'de de koronavirüs hastalığına yönelik 
süreçte “YÖK'ün koordinasyonunda" devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar 
çerçevesince hareket edilmektedir. İlerleyen günlerde YÖK Başkanlığı tarafından, mevcut 
durumla ilgili değişiklik yapılırsa, kurumumuz tarafından yeni duruma uygun düzenleme 
yapılacak ve öğrencilerimize/personelimize duyurulacaktır. 

 Söz konusu 10’uncu maddede yer alan “ders intibakları” ibaresiyle, yükseköğretim 
kurumlarının konuyla ilgili yapabileceği düzenlemelere bir kapsam sınırlandırılması yapılmıştır. 
Bu sebeple İTÜ olarak, ancak mevcut bir belgede (Öğrenim Sözleşmesi-Learning Agreement, LA) 
belirlenmiş derslerin İTÜ’ye uyumlandırılmasını gerçekleştirebiliriz. Öğrencilerin LA’lerinde 
olmayan herhangi bir dersi almaları YÖK kuralları çerçevesinde mümkün değildir. 

Intibak sırasında baz alınacak olan LA, herhangi bir değişiklikten sonra onaylanmış olan LA 
belgesidir. Eğer İTÜ’deki ders kayıtlarınızdan önce Change LA sürecini tamamlayarak aldığınız 
derslerde bir değişiklik yapıp bunun bütün gerekli onaylarını da almış olursanız, LA olarak geçerli 
belge o LA olacaktır. 

Change LA evrakları hazırlama süreci ile ilgili takip edilmesi gereken işlemlerde; Karşı Kurum’dan 
alınacak onay için, ilgili kurumla e posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Mücbir sebepten dolayı 
ıslak imza olmadan da işlemler yapılacaktır. Karşı Kurum yetkili personel tarafından 
erasmus@itu.edu.tr adresine gönderilecek belgeler “aslının aynısı” kabul edilecektir. 

Değişim programlarının tekrar başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için, Erasmus+ haklarını 
iptal edip İTÜ’de devam etmek isteyen öğrencilerimiz iptal dilekçelerini verdiklerinde kayıtları 
yapılacaktır. Biraz daha beklemek isteyen öğrencilerimiz, bir risk alarak bekleyebilirler. Karşı 
kuruma gidebilmek için bir süre daha beklemek isteyen öğrencilerimiz için İTÜ’deki derslere 
kayıt son tarihi belirlenmemiş olmakla birlikte, dönemin sonuna yaklaştıkça, İTÜ’deki derslerden 
iyi bir not ile geçme ihtimalinin azaldığı göz önünde tutulmalıdır. Derslerden iyi bir not ile 
geçemeyeceğinden korkan öğrencilerimiz, isterlerse 30 Nisan 2020 tarine kadar “Süreden 
sayılmayan izin” için dilekçe vererek LA’de yazılan derslerin transkriptlerine işlenmemesini ve 
Bahar dönemlerinin süreden sayılmamasını sağlayabilirler. 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx 
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