TANINMA İŞLEMLERİ
REHBERİ

Değerli Koordinatörümüz,

Bu rehber yurtdışında öğrenim hareketliliğinden faydalanan öğrencilerimizin
eğitim faaliyetlerinin bitişinde yapılacak olan tanınma işlemlerinde sizlere yardımcı

olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi

Tanınmanın Yapılabilmesi İçin Gerekli Belgeler
Misafir olunan kurumdan alınan transkript
Öğrenim anlaşması (önlisans/lisans yüksek lisans/doktora)
Öğrenim anlaşması değişiklik sayfası -değişiklik yapıldıysa- (önlisans/lisans yüksek
lisans/doktora)
Öğrenci,
 Faaliyet bitiminde yurtdışında alınan dersleri, kredileri, kodları ve üniversitemizde muaf

tutulacağı derslerin listesini içeren Öğrenim Anlaşması belgesini,
 Faaliyetin başlangıcından itibaren alınacak ve tanınacak derslerin değişmesi durumunda
hazırlanan Öğrenim Anlaşması değişiklik sayfasını,
 Misafir olunan kurum tarafından temin edilen öğrencinin yurt dışında aldığı dersleri ve
notlarını gösterir transkript belgesini bölüm sekreterliğine tanınma işlemlerinin

başlatılmasına dair bir dilekçe ile teslim eder.
 Tüm belgelerin ilgili tüm taraflarca imzalanmış, onaylanmış olması gerekmektedir.

Tanınmanın Yapılabilmesi için Gerekli Yetki
• Koordinatörün Erasmus dersi açabilmesi ve öğrenciye ders atayabilmesi için
öncelikle önlisans ve lisans öğrencileri için ilgili bölüm başkanınca yüksek lisans ve

doktora öğrencileri için anabilim dalı başkanınca «Eğitimde Yeniden Yapılanma»
sayfası üzerinde çalışma gruplarında tanınmayı gerçekleştirecek kişi ya da kişilerin
(bölüm koordinatörünün) Erasmus koordinatörü olarak belirlenmesi

gerekmektedir. Bu çalışma grubuna dahil edilen koordinatörlerin sicil no ve
şifreleri ile girdikleri EYY sayfasının solundaki menüde Erasmus işlemleri ile ilgili
sekme görünmektedir.

• EYY kişisel sayfanızdaki menüde Erasmus ile ilgili sekmeyi göremiyorsanız lütfen
bölüm başkanınız ya da anabilim dalı başkanınızla iletişime geçin.

Erasmus Ders Girişleri
Erasmus ders girişleri başarılı olunan derslerin
girişlerinin yapılması ve başarısız olunan
derslerin girişlerinin yapılması olarak iki
şekilde yapılır.

Başarılı olunan derslerin açılması 1
• Öncelikle öğrencinin başarılı olduğu ders yurtdışındaki orijinal kodu (varsa), orijinal
dildeki adı ve AKTS kredisiyle sistemde Erasmus ders açma sayfasından açılır.
• Yurtdışından alınan transkriptlerde ders kodu bilgisinin bulunmaması halinde

koordinatör uygun bulunan kodu ders için atayabilir.
• Transkript ve öğrenim anlaşması arasında ders adı, kredisi ve kodu açısından farklılık
bulunması halinde ders açmada esas oluşturacak belge transkript belgesidir.

• Ders adı ve kredisinde iki belge arasında büyük uyumsuzluk olması halinde öğrencinin
öğrenim anlaşması değişiklik sayfasını eğitiminin başlangıcından hazırlamış ve
sunmuş olması gerekmektedir.

Başarılı olunan derslerin açılması 2
• Dersin daha önceki dönemlerde değişim yapan öğrenciler sebebiyle zaten

sistemde var olması yani açılmış olması durumunda (açılan dersler listesinden
kontrol edilebilir) tekrar açılmasına gerek yoktur.
• Daha öncesinde açılmış olan dersin adının aynı olması ancak kredisinin farklı
olması durumunda farklı bir ders açılması zorunludur. Ders adı ve kredisi aynı
ancak kodu farklıysa yeni bir ders açılması zorunlu değildir.
• Ders açıldıktan sonra oluşan Katalog ID numarasını (7 haneli) lütfen not alın.

Başarılı ders girişinin yapılması 1
• Öğrenci no ile öğrenci kaydını görüntüledikten sonra not almış olduğunuz katalog id ile yurtdışında
alınmış olup KOÜde açılmış olan ders görüntülenir.

• Öğrenci no ile giriş yaptığınızda öğrencinin Erasmus kaydı çıkmıyorsa lütfen birimimizle iletişime
geçin.
• Başarılı olduğu dersin notunu girmeden önce lütfen yurtdışından alınan transkriptteki sayısal notun
ya da tek harf AKTS notunun KOÜ ikili harf notuna doğru şekilde dönüştürüldüğünden emin olun.
• Öğrencinin transkriptinde AKTS harf notları dışında farklı bir harf notu var ise lütfen transkriptteki
harf notuna ilişkin açıklamaya uygun olarak not atayın.
• Not dönüşüm tabloları için bakınız.
• Transkriptte sayısal notun ya da harf notunun bulunmadığı sadece geçer (pass) veya başarılı

(successfull) ifadesinin yer aldığı dersler için öğrenciye minimum geçer not olan «CC» notu verilir.

Başarılı ders girişinin yapılması 2
• Öğrencinin sadece derse katılım sağladığını (participated) gösteren ifade var ise bu ders başarılı
olunan ders olarak değerlendirilmez.
• Öğrencinin dersi aldığı dönem akademik yıl bilgisi ile seçilir.
• Eşleştirme yap butonu tıklandıktan sonra öğrenim anlaşmasında belirlenmiş KOÜde denk sayılacak
dersin katalog idsi ile eşleştirme yapılır.

• Yurtdışında alınan bir ders KOÜde birden fazla derse denk sayılmışsa TAB tuşuyla birden fazla dersin
katalog idsi girilerek eşleştirme yapılır.
• Yurtdışında alınan birden fazla ders KOÜde bir ders ile eşleştirilmişse yurtdışındaki birden fazla ders
KOÜdeki tek bir dersin katalog idsi ile birden fazla kez eşleştirilir.

• Başarılı olunan derslerde ders orijinal kod, ad ve kredi bilgisi ile girildiğinden öğrencinin KOÜ
transkriptinde KOÜde eşlenen derslerin değil yurtdışı derslerin AKTS kredi toplamlarının esas
olduğunu lütfen unutmayınız.
• Öğrencinin başarılı olduğu ve KOÜde eşleştirmesi yapılan tüm dersler ortalamaya dahil edilir.
• Öğrencinin kredi yükümlülüğü dışında yurtdışında aldığı ve başarılı olduğu ancak KOÜde herhangi
bir derse denk sayılmayan dil dersleri gibi kültürel dersler başarılı ders girişinden eşleştirme
yapılmadan ve ortalamaya dahil edilmeden girilir.

Başarısız ders girişinin yapılması
• Başarısız olunan yurtdışındaki ders Erasmus ders girişi sayfasından açılmaz. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında
bu derse denk sayılacak olan KOÜ eğitim programındaki ders katalog id ile öğrenciye atanır.
• Bazı kurumlar alınan ve başarısız olunan dersleri transkript belgelerinde listelememektedir. Başarısız olunan

dersin transkriptte yer almaması durumunda öğrencinin başarısız olduğu ders ya da dersler için karşı kurumdan
onaylı failure form belgesi sağlaması gerekmektedir.
• Failure form belgesinin sağlanamadığı durumlarda dersin gerçekten alınıp alınmadığı tespit edilemediğinden

başarısız ders girişi yapılmaz ve öğrenci KOÜde denk sayılan dersi ilgili dönemde ilk kez alıyor sayılır ve ders
devam zorunluluğu vardır.
• Öğrencinin dersten başarısız oluş sebebinin öğrenci transkriptinde ya da teslim edilen failure form belgesinde

derse devam etmeme olduğu açıkça belirtildiğinde öğrenciye başarısız ders notu girişinde başarısızlık notu «D»
(Devamsız) olarak girilir ve öğrenci ilgili ders döneminde derse devam etme yükümlülüğüne sahip olur.

