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İEÜ engelleri
kaldır
İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde
engellilerin hayatını
kolaylaştırmak için atılan
adımlar yeterli mi?
> 2. sayfada

Çözümsüz
sorun
Yol çalışmaları, otopark
ücretleri, okul otoparkının
öğrencilere kapatılması
derken, araçların park
edilmesi sorunu öğrenci
ve okul çalışanlarında
sıkıntıya yol açtı.
> 2. sayfada

İEÜ’de ortak
yapım

Avrupa’ya açılan kapı
Çoğu insanın hayalidir yurt dışında eğitim görmek. Kimi zaman araştırma eksikliği
kimi zaman maddi yetesizlikler buna engel olur. Erasmus bu fırsatı tüm üniversite
öğrencilerinin ayağına getiriyor

E

rasmus programı,
Avrupa’daki yüksek
öğretim kurumlarının
birbirleri ile çok
yönlü işbirliği yapmalarını
teşvik etmeye yönelik bir
Avrupa Birliği programıdır.
Üye ülkelerin yüksek öğretim

kurumları arasında yapılan
anlaşmalarla bu kurumların
öğrencilerine ve akademik
personeline farklı ülkelerde
yaşama, okuma ve staj yapma
fırsatı verir. Peki adı neden
Erasmus? Avrupa’nın ortak
bir sanat ve bilim çatısı

altında birleşmesine yaptığı
katkılardan dolayı Hollandalı
felsefeci Desideria Erasmus’un
(1465 – 1536 ) adı programa
uygun bir isim olarak
düşünülmüştür.
Erasmus’un Avrupa’da 25
senelik bir geçmişi var.

Türkiye’de 8 senedir dahil
olduğu AB eğitim programında
bütçe büyüklüğü ve yararlanan
insan sayısı bakımından 33
Avrupa ülkesi arasında bu sene
üçüncü sıraya yükseldi. İlk iki
sırada ise Almanya ve Fransa
> 3. sayfada
bulunmakta.

Hüseyin Özer ve
‘Girişimcilik hayali’

Genç Siyasetçiler
İEÜ’de buluştu

ondra’da Özer ve
Sofra Restoran
zincirlerinin sahibi
olan Hüseyin Özer,
sıfırdan zirveye taşınan başarı
hikayesiyle pek çok üniversite
ve organizasyona konuşmacı
olarak katıldı. Medya
tarafından yakın takipte
olan Özer’in yeni adresi,
“Girişimcilik Hayali” adlı
konferansı vermek için İzmir
Ekonomi Üniversitesi oldu.
Para ve girişimcilikle ilgili
klişeleri yıkan deneyimlerini
anlatan Özer, “Adı Ekonomi

Bu yıl ilki düzenlenen Genç
Siyasetçiler Çalıştayı, 31 Ekim - 2
Kasım tarihleri arasında İzmir
Ekonomi Üniversitesi ve Konak
Belediyesi evsahipliğinde yapıldı.
Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu tarafından, İEÜ Siyaset
Platformu ve İzmir Üniversitesi
Diplomasi Kulübü desteğiyle organize edilen çalıştay, birçok siyasetçiyi gençlerle bir araya getirdi.
Çalıştayın açılış konuşmasını
yapan Balçova Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalkaya, politika
yaşamı hakkındaki deneyimlerini
genç katılımcılarla paylaştı.
İEÜ Uluslararası İlişkiler ve

L

olan bir üniversitede,
para ve ekonomi adına
öğrendiklerinizin tam tersini
söyleyeceğim. Paranın
peşinden koşmayın ve küçük
hesaplarla uğraşmayın.
Paranızı biriktirmek yerine
kendinizi geliştirmek için
harcayın. Asla uyanık
olmayın ve insanlara pozitif
yaklaşın” dedi. Ayrıca Özer,
gördüğü misafirperverlikten
çok memnun kaldığını ve
burada bulunmaktan keyif
aldığını dile getirmeyi de
unutmadı.

Avrupa Birliği bölüm başkanı
Prof. Dr. Filiz Başkan’ın konuşmasıyla başlayan çalıştayın ikinci
günü ise, tanınmış siyasetçilerin
katılımıyla gerçekleşti. ‘Tecrübe
Konuşuyor’ adlı kısımda, CHP
Tunceli Milletvekili Kamer
Genç, Ak Parti Kütahya Milletvekili Hüseyin Tuğcu, E. Gençlik
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur
ve E. Milletvekili Bülent Baratalı
deneyimlerini çalıştay katılımcılarıyla paylaştı.
Çalıştayın son gününde ise Konak Bld. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılan sunum ve
konuşmalarla sona erdi.

İletişim Fakültesi Sinema
Opsiyonu öğrencileri
Uluslararası Köln Film
Okulu’ndan gelen
öğrencileri ağırladı.
Ortaklaşa imzalanan
protokol anlaşması
dahilinde belgesel çekimi
planlanıyor.
> 3. sayfada

In English:
Erasmus,
the door to
Europe
What is erasmus? How
can you apply? Everything
about erasmus...
> page 4
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Engelsiz İEÜ için...
Ancak henüz yapılan bir çalışma
görmüyorum.” diyerek problemi
dile getirdi. Burhanoğlu, İEÜ’deki
Ağaçaltı Kafe’ye de ulaşımın
mümkün olmadığını belirtti.
Sınıfların engellilere uygunluğunu
da değerlendiren Burhanoğlu,
bazı sınıflarda engellilere göre
sıra olmadığını, ancak engelli
destek birimine iletince sırayı
koyduklarını söylüyor. Her sınıfa
yapılırsa ileride İEÜ’ye gelecek
engelli öğrenciler içinde kolaylık
olacağını belirtti.

Ralfi Rafael Kanyas

İ

EÜ, engellilere erişebilirlik
adına iyi işler yapıyor.
Rektör Yardımcısı
başkanlığında Öğrenci
İşleri Müdürü, Engelli
Destek Birimi sorumlusuyla
belirlenmiş fakültelerden gelen
akademisyenlerle toplanan
Engelliler Öğrenci Komisyonu,
İEÜ’nün engellilere uygun olması
için çalışıyor. Bu çalışmalar
kapsamında, engelli öğrencilerin
arabalarını okulun bahçesine
park edebilmesi, okulda engelli
tuvaletlerinin bulunması,
engellilerin öğrenim gördüğü
dersliklerin ön tarafındaki sıraların
kesilmesi engelliler adına olumlu
bir durum.

Sorunlar da Var

Bu çalışmalarda bazı sorunlar göze
çarpıyor. Yeni yapılan sigara içme
alanları engellilerin girişine uygun
dizayn edilmemiş. Bu nedenle
engelliler sigara içme alanına
giremiyor.
İEÜ’de asansörlerin az ve yavaş

Fotoğraf: Ece Yekenkınrul
çalışmaları da engelliler için
sorun yaratıyor. Örneğin; C
Blok’ta engelliler tek asansörden
faydalanabiliyor. C Blok’un
asansörünün çok yavaş olması
ve tek asansörün bütün katlara
çıkabilmesi nedeniyle engelliler
derslerine geç kalıyor. Yeni yapılan
D Blok’taki her katta engelli
tuvaleti bulunuyor. Bu olumlu
bir gelişme fakat, M Blokta da
engelli tuvaletleri mevcut olmasına
rağmen kullanması pratik değil.

Tuvaletlerden biri zemin katın en
köşesinde bulunuyor. Diğeri ise
kadın amblemli olarak -1’inci katta
yer alıyor. C Blok’ta ise engelli
tuvaleti mevcut değil.

Kampüs içi erişimde
problem var

İEÜ’nün engelli öğrencilerinden
Nilay Burhanoğlu, okul
içerindeki ulaşımıyla ilgili bir
sorun olmadığını, fakat kampüs
içerisinde zorlandığı yerler

olduğunu söylüyor.
Anfi Tiyatro’nun
hem içerisinin,
hem de oraya gitme
yolunun engellilere
uygun olmadığını
söyleyen
Burhanoğlu,
“Engelli destek
biriminin ilk
kurulduğu sene
bu konuları
onlara iletmiştim.

Kampüste çözülemeyen park sorunu
öğrencilere kapalı? Bu soru
hem okul çalışanlarının hem de
öğrencilerin merak konusu.

Üniversite yanındaki ormanlık alan
Ece Yekenkınrul

İ

EÜ’nün kuruluşundan
beri gündemden düşmeyen
park sorunu, gerek
otopark ücretleri gerekse
yol çalışmalarından dolayı bu
dönemde büyük zorluk yaratıyor.
Birçok bölümün yanı sıra,
özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencileri için, fakültelerinin
bulunduğu binanın yeri sebebiyle,
öğrenciler okulun alt kısmındaki
boş araziye veya yol kenarına
park etmekte. Özellikle okulun
yanındaki özel mülk olan boş
ormanlık arazide öğrencilerin
araçları bir takım maddi hasarlara
maruz kalıyor. Diğer fakültelerin

öğrencileri ise okulun ana girişi
etrafındaki ücretli otoparklara
araçlarını koymakta. Fakat her yıl
yaşanan fiyat artışları öğrencileri
yol kenarlarındaki yerlere park
etmek zorunda bırakıyor.
Univers bu olayı daha önce
gündeme getirmişti
2008 yılında okula yapılan park
yeri, öğrencilere o dönem çözüm
getirdi. Söz konusu otoparkın
yerine Güzel Sanatlar Fakültesi
binası yapılması ve bina altındaki
otoparkın öğrencilere kapalı
olması bu sorunu tekrardan
gündeme taşıdı. Aynı yıl, Univers
gazetesinin Teknik ve İdari İşler
Müdürü Mahir Can Kaynardağ’ın

verdiği bilgilere göre, o zaman
yapılan otopark iki katlı ve üstü
de kullanılır durumdaydı. Güzel
Sanatlar Fakultesi binası inşa
edilince otopark binanın altında
kullanılmaya devam edildi.
Fakat otopark öğrencilere yasak
, akademisyenlere de ücretliydi.
Okulun çevresindeki yol
kenarlarına veya yukari kısımdaki
ücretli otoparklara park eden
öğrenciler, bu seneki araç fazlalığı
ve otopark alanlarındaki yerlerin
de kısıtlı olmasından dolayı, okula
geldiklerinde problem yaşıyor.
İzmir’in vakıf üniversitelerinin
çoğunun kendine ait ücretsiz
otoparkları var. Peki, İEÜ’de
park yeri neden ücretli ve neden

Değişikliklerle ilgili bilgi aldık
Yıllardan herhangi bir çözüme
ulaşamayan bu problemi
okulumuzun Teknik ve İdari
İşler Müdürü Mahir Can
Kaynardağ’a sorduk. Kaynardağ; “
Önceden otopark yapıldı ve üstü
açıktı. Aşağıda hiçbir stüdyo ve
depo yoktu. Çok rahat bir araç
kapasitesiyle, hem akademik hem
de idari personel olarak herkese
açıktı. Daha sonra bina yapıldı ve
açık olan kısım kalktı, alt taraftaki
alanlar stüdyo ve depolara
dönüştü. Böylece otoparkı
öğrenciye açmanın faydası değil
zararı oldu. Kısıtlı alandan dolayı
öğrenciler ve akademisyenler
düzgün park edemiyor ve
sorun çıkıyordu. Öğrencilere
açamıyoruz, fakat Güzel
Sanatlar Fakultesi öğrencileri
bazen geceleri sabahladığından
dolayı, akşam altıdan ertesi
günü sabahına kadar ücretsiz
otopark imkanı sunabiliyoruz.
Bu diğer fakülteler için de
geçerli. Kaynardağ aynı zamanda
tatil döneminde yurtta kalan
öğrenciler için de memleketlerine
gittiklerinde araçlarına
otoparkımız ücretsiz hizmet
vermekte. Yani yetersiz yerimiz
olduğundan dolayı normal
şartlarda öğrencilerin kullanımına

kapattık. Akademisyenlere
gelince, onların ödediği ücrete
yönetim karar verdi. Yurtdışından
gelen akademisyenlerin de
söylediği üzere, üniversitenin
akademisyenlere park yeri
sağlaması zorunlu değil.
Dolayısıyla, otoparkımız
akademide olanlar için aylık 25,
yönetimdekilere ise 15 lira diyerek
ücretlendirme hakkında bilgi
verdi. Kaynardağ, biz bu okula
beş katlı otopark yapsak yine de
yetmez. Fiziki yetersizliğimizden
ötürü elimizden birşey gelmiyor.
Tıp Fakültesi yapmak istiyoruz
fakat yer bulamıyoruz. Park
sorunu İzmir’in ve Türkiye’nin
sorunu. Bu yüzden yer açıldığı
sürece öğrencilerimize de
bu hizmeti vermekten geri
kalmıyoruz.” sözleriyle otopark
alanının yetersiz olduğunu dile
getirdi. Okulun yeterli yeri
bulunmamasından dolayı yapacak
bir şeyi kalmıyor. Bu sayede okula
eğitim ücreti veren öğrenciler,
ya otoparka ücret veriyor, ya da
yol kenarı ve özel mülk olan boş
araziye araçlarını koyuyor. Bu
konuda görüşlerini aldığımız
Mali İşler Müdürlüğü’nün
yardımcı olmasına karşın, Genel
Sekreterlikten geri bildirim
alamadık. Gitgide öğrenci
sayısı artan okulumuz için, bu
sorunun, ileriki dönemlerde daha
büyük bir sorun haline geleceği
kaçınılmaz.
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Erasmus hakkında herşey
Üniversite öğrencilerinin hayalini süsleyen Erasmus nedir? Nasıl gidilir? Erasmus için neler gereklidir?
bu soruların tüm cevaplarını sizler için araştırdık

Begüm Tanur

E

rasmus Programı, AB
Merkezi koordinasyonunda yürütülmektedir. İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nin 22 ayrı ülkede 87
farklı üniversite ile birçok bölüm
için anlaşması vardır. Fakat
bilinmesi gereken çok önemli
bir nokta var; Erasmus, bir gezi
organizasyonu değildir genellikle
öğrenciler bunu kolay ve eğlenceli
bir program olarak düşünür. Ancak bu programdan yararlanan
bireyleri yoğun bir program ve
farklı bir eğitim sistemi bekliyor.
Gelecek senelerde Erasmus yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız için İEÜ; uluslararası ilişkiler
ofisi sorumlusu Hülya İncekara
ile konuştuk;
“Erasmus programı; üniversiteler
arasında ülkelerarası işbirliğini
teşvik ederek, öğrencilerin ve
eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayan bir
programdır. Öğrencilerimizin
bu programa katılarak elde
edecekleri uluslararası dene-

yim, hem kişisel gelişimlerine
katkı sağlamakta, hem de çeşitli
kariyer olanakları yaratmaktadır.
Erasmus, Öğrenci Hareketliliği
ve Personel Hareketliliği olarak
ikiye ayrılır. Öğrenci Hareketliliğinin de öğrenim ve staj
hareketliliği olarak iki seçeneği
vardır. Erasmus programından
yararlanmak isteyenlere, destek
amacıyla hibe verilebilmektedir.
Öğrenciler gidecekleri ülkeye
göre, aylık 300-600 Avro civarında hibe alabilirken, personel
için hibe miktarları da günlük
faaliyet üzerinden hesaplanarak
verilmektedir.

Kimler başvurabilir?

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Erasmus anlaşmamızın
olduğu üniversiteleri okudukları
bölüm bazında inceleyerek başvurularını Uluslararası İlişkiler
Ofisi’ne yaparlar. Not ortalaması
4.00 üzerinden 2.20 olan ve 1.
sınıfı tamamlayan her öğrencimiz bu faaliyete başvurabilir.
Erasmus notu, %50 Genel Not
Ortalaması, %50 İngilizce Yeter-

Köln Film Okulu
İzmir Ekonomi’de
Uluslararası Köln Film
Okulu ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nin ortaklaşa
imzaladığı protokol anlaşması
için gelen öğrenciler, belgesel
çekimlerini tamamladı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi,
İletişim Fakültesi Öğretim
Görevlisi Andreas Treske’nin
desteğiyle Uluslararası Köln
Film Okulu’ndan gelen 4
öğrenciyi misafir etti. Uluslararası Köln Film Okulu’ndan
gelen Anna Franziska Kohlschütter, Felix Tonnat, Jaroslaw Eduard Duda ve Myron
Kritenko’dan oluşan ekip,
İletişim Fakültesi’nin tüm

olanaklarından yararlanarak
belgesel çekimlerini gerçekleştirdi. Çalışmalarını bitiren
ekip iki farklı belgesel ile
Köln’e döndü.
Andreas Treske danışmalığında gerçekleştirilen belgesel çekimlerinin, kurgusu
tamamlandıktan sonra ilk
gösteriminin Uluslararası
Belgesel Film Festivali ve Film
Yarışmaları’nda yapılması düşünülüyor. Uluslararası Köln
Film Okulu da Nisan ayında
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nden dört
öğrenciyi ağırlayacak.

lilik sınavından alınan sonuçlara
göre oluşur. Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler,
partner üniversiteye iletilerek
kayıt süreci başlatılmış olur.
Öğrenciler için diğer bir seçenek
de Erasmus staj hareketliliğidir.
Erasmus stajı, bir yararlanıcının
başka bir katılımcı ülkede ortak
bir işletme veya organizasyon
bünyesinde mesleki eğitim alma,
çalışma deneyimi kazanma sürecidir.Staj Hareketliliği faaliyetinde de öğrencilerin hibe desteği
alma şansı bulunmaktadır.

nim görecek olan öğrencilerimizin, dikkat etmeleri gereken en
önemli şey akademik durumlarına ve bölümlerine uygun doğru
üniversiteyi tercih etmek. Doğru
üniversite tercih edildikten sonra,
Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak
biz öğrencilere bu süreçte gerekli
desteği sağlıyoruz.”
Erasmus’u bir de bu fırsatı
yaşama şansı bulan arkadaşla-

“İEÜ’ye gelen öğrenci sayısı
giden öğrenciden daha fazla.”

Üniversitemiz, Erasmus programı
kapsamında Türkiye’ye gelmek
isteyen yabancı öğrenciler için
son yıllarda çok cazip gelmeye
başladı. Türkiye’deki bir çok
üniversitede giden öğrenci sayısı,
gelen öğrenci sayısından fazla
olmasına rağmen, İEÜ’de ise
durum bunun tam tersi. Erasmus
programı kapsamında partner
olduğumuz üniversitelerde öğre-

Ezgi Canbay (Lojistik)
Erasmus Programı kapsamında bir dönem Fransa’da
okudum. Başka bir ülkede
okumak istememin nedeni
tamamen farklı kültürlerden
insanlarla tanışmak. Sosyal
hayatta insanlarla anlaşmakta
sıkıntı yaşamadım çünkü
dilini konuşabildiğim bir
ülkeye gittim, ki bence bu çok
önemli. Yaşadığım tek sıkıntı
okulla ders denklikleriyle ilgiliydi. En büyük faydası, insan
dışarda yaşadığı çevreden çok
daha farklı bir dünya olduğunu görüyor, bu da insana farklı
bir bakış açısı katıyor. Farklı
yerler görmek, farklı insanlarla
tanışmak, en önemlisi de kendi başına 4 ay başka bir ülkede
yaşamak gerçekten insanı
olgunlaştırıyor, geleceğe dair

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kaptan
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
rımıza ve İEU Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık bölümü öğretim
görevlisi Yrd. Doç. Dr. Yeşim

planlarını etkiliyor. Programa
katılmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyelerim, öncelikle
gidecek oldukları okulu çok iyi
araştırmaları çünkü derslerle
ilgili ya da denklik tablosunda
almış gözüktükleri derslerle
ilgili sorun yaşayabilirler. Sadece gitmek olsun diye kimse
sevmediği bir ülkeye gitmemeli, yoksa Erasmus bir kabusa
dönüşüyor. Keşke herkes böyle
bir fırsata sahip olup birazcık
daha ufkunu genişletebilse,
çünkü bu insanın hayatta eline
geçebilecek yegane fırsatlardan
birisi.
Andrea Lunardi (İşletme)
Ben İEÜ’ye İtalya’dan geldim.
Uzun zamandır Erasmus için
bekliyordum ve sonunda bu
fırsatı yakaladım. Erasmus

Kaptan’a sorduk.
Erasmus öğretim üyesi değişim
programı ile İsveç’e Karlstad
Üniversitesi’ne gittim. Akademik
görev ile giderseniz bir haftalık
sürede gittiğiniz ülkede ders
veriyorsunuz. Bu genellikle verilmekte olan bir dersin bir bölümünü veya belli konularını sizin
anlatmanız demek oluyor. Bunun
dışında kalan zamanınızda ise
o üniversitedeki akademisyenler
ile görüşerek ortak konular ve
projeler üzerine tartışıyorsunuz.
Erasmus programının en güzel
yanlarından birisi de gittiğiniz
üniversitenin zengin kütüphanesinden yararlanmanız. Kendi
üniversitenizin kütüphanesinde bulamadığınız kaynaklara
erişme imkanınız oluyor. Farklı
bir kurum kültürüne sahip bir
üniversitede ders vermek ve Avrupalı öğrencilere ders anlatmak
ve onların bakış açısını görmek
öncelikle akademisyen olarak size
farklı bir perspektif kazandırıyor.
Onlardan farklı ders tekniklerini
ve pedagojik yöntemleri öğrenme
şansınız oluyor.

yapmak istedim; çünkü Türkçe ve İngilizce öğrenmek için
iyi bir fırsat. Başka kültürler
tanımak onların yaşamlarını
görmek benim için çok güzel.
Neden Türkiye dersek, burası
çok güzel bir ülke. Zaten daha
önce de İstanbul’da bir ay
kalmıştım ve çok beğenmiştim. Bu yüzden ilk tercihim
Türkiye’ydi. Burada çok mutluyum hatta mezun olunca buraya yerleşmeyi düşünüyorum.
Anladım ki İtalyanlarla Türkler birbirlerine benziyorlar. Bu
yüzden insanlarla anlaşmakta
sıkıntı yaşamadım. Yaşadığım
tek sıkıntı çok fazla kural var.
Avrupa’da böyle değil. Eğitim
farklılığından mı bilmiyorum
ama orada bu kadar kural
olmamasına rağmen herşey
daha düzenli.
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The door to Europe

Many people dream to study abroad. However, sometimes lack of information or financial means becomes
an obstruction. Now, every university student has this opportunity, thanks to the Erasmus Programme

Begüm Tanur

E

rasmus is an EU
programme, which
aims to encourage
higher education
institutions to co-operate with
each other in a multifaceted
way. The programme is based
on bilateral agreements that
provide the students and the
academic staff of the universities
of member countries with the
opportunity to live, study and
do their internship in foreign
countries. But, why is it called
Erasmus? The name derives from
the Dutch philosopher Desideria
Erasmus (1465-1536) because
of his contributions to unite
Europe under the roof of art and
science.
Erasmus has been active in
Europe for 25 years. Having
participated for eight years,
Turkey has risen to the third
place in the European education
programme among 33 European
countries, in terms of the size
of its budget and the number
of beneficiaries, the first and
second ones being France and
Germany respectively.

Everything about Erasmus

Erasmus Programme is
coordinated by Centre for
EU Education and Youth
Programmes. Izmir University
of Economics has agreements
with 87 universities in 22
different countries. However,
a significant point needs to be
made—Erasmus is not a travel
organisation. Although students
consider it fun and easy, a
busy schedule and a different
education system await the
beneficiaries.
In order to gather information
for future beneficiaries about
what Erasmus is, we interviewed
Hülya İncekara, the contact
person for IUE International
Affairs: Erasmus is a programme
that enables students and
lecturers to study, live and do
their internships in Europe,

by encouraging international
cooperation among universities.
The experience gained there
provides students with not
only self-improvement but also
various career opportunities.
Erasmus has two branches:
Student and Staff Mobility.
Student Mobility involves two
sub-branches: training and
internship. Beneficiary students
and staff can be supported with
grants. While students are given
a 300-600€ (depending on the
country) monthly grant, staff are
given a per diem grant based on
their daily activities.

Who can apply?

Students may submit their
applications to the Office of
International Affairs, after
having researched about the
universities in agreement in
terms of their departments,.
Any student, who has succesfully
completed his/her first year,
and has a GPA of at least 2.20
may apply to the programme.
Erasmus Grade consists of
both the GPA and the score
of English Proficiency Exam
equally. Students, whose
applications are accepted are
then referred to the participating
university.

Another Option: Erasmus
Student Internship Mobility
Erasmus Internship is a
process of training and
gaining experience in a mutual
enterprise or organisation in
different participant country.
Students may choose to do their
internship minimum three
and maximum twelve months.
Students are also eligible to to
receive grants in the Internship
Mobility Programme.

“Incoming Students
Outnumber the Outgoing”

Our University has become
popular in recent years among
foreign Erasmus students, who
want to visit Turkey. Even
though the number of students,

who come to Turkey is smaller
than the number Turkish
students going abroad, the
situation is just the opposite
in our university. It’s great to
know that more foreign students
decide on IUE. For our students
who would like to participate
in the programme, the most
important thing during their
decision process is to choose
the most appropriate university,
based on their academic
performance and departments.
Once the decision is made, we
– as the Office of International
Affairs – provide support for
the students. Students can also
take care of their registration,
accomodation, and so on under
the guidance of the partner
university.”
We have also interviewed our
previous beneficiaries and Asst.
Prof. Dr. Yeşim Kaptan of IUE,
Department of Public Relations
and Advertising, about Erasmus.
Translated by Sibel Algan

Ezgi Canbay (Logistics)
I studied one term in France
with the Erasmus Programme.
The reason why I wanted to
study in another country was
to meet people from different
cultures. I didn’t have difficulty
in adapting to a different social
life or getting along with people
since I went to the country where I could speak the language,
and this really matters. The
only problem I had was to find
course equivalences. The greatest
benefit is to realise that there
is a completely different world
outside yours, and it gives you
a different perspective. Visiting
new places, meeting with different people, and above all, living
in another country for four

Asst. Prof. Dr. Yeşim Kaptan
(Public Relations and
Advertising)
I went to Karlstad University
in Sweden with the Erasmus
Staff Mobility Programme.
You are required to lecture for
a week when you apply as an
academic staff. This generally
means you will lecture a certain
part or subjects of a course in
progress. You spend your time
outside teaching by meeting and
discussing with academicians on
shared topics and projects. One
of the benefits of Erasmus Programme is to enjoy the access to
months by yourself help you mature and affect your future plans.
For students who want to apply to
the Erasmus Programme, I advise
them to do their research carefully about the school they would
like to go to. Otherwise, they may
face difficulties concerning the
courses they have taken in their
equivalence table. No one should
go to a country they don’t like,
just to travel, because when they
do, then the Erasmus Programme
may turn into a nightmare. I
wish everyone could have such an
opportunity and broaden his/her
horizons. Erasmus Programme is
a once-in-a-lifetime opportunity.

Andrea Lunardi (Business Administration)
I came to IUE from Italy. I had

substantial library facilities of the
university you visit. Lecturing
in a university with a different
institutional culture, teaching
European students, and understanding their point of view
give you a different perspective,
especially as an academician. You
have the chance to learn different
lecturing techniques and pedagogical methods. As an advice
for the ones who want to apply,
I suggest that they carefully
research about the educational
institution they would like to go.
They should prefer an educational institution with academicians
who are known-experts in their
field and can help them improve.
The points students should take
into account for include course
equivalences, GPA, and 30
ECTS requirement for the term.
I strongly recommend especially
students to apply for the Erasmus
Programme and gain the experience of living abroad while they
are at university.
been waiting for Erasmus for a
long time, but finally I had the
chance. I wanted to participate in
the Erasmus programme as it is
a great opportunity to learn both
Turkish and English. I think it is
pretty nice to get to know about
other cultures and experience
their life styles. If you ask why
Turkey, well, it is a beautiful
country. I had already been to
Istanbul and stayed there for a
month, and I really enjoyed it.
That’s why Turkey was my first
choice. I’m really happy here, I
even think about settling here
after I graduate. I realised that
Turkish people and Italians are
alike, so I didn’t have much difficulty getting along with Turkish
people. The only problem was
they have too many rules unlike
European people. I don’t know if
it’s because of the difference in the
education systems, but everything
seems to be more organised although they don’t have as many rules
as do Turkish people.

