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1. Erasmus+ Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim? 

Erasmus+ programında öğrenci değişim süresi 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Bir 

öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu 

Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde 

yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı 

öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 

ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini 

tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek 

lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar 

hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 

12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi 

mümkündür 

2. Erasmus+ öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim? 

Erasmus+ öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz min. 2 hafta süren  başvuru süresi 

belirlemektedir ve gerek ana sayfadan gerekse koordinatörlük web sayfasından duyurular ilan 

edilmektedir. Başvuru için başvuru tarihleri arasında açık olacak sistemden online başvuru 

formunu doldurmanız ve eklemeniz gereken evraklar varsa (Dil Puanı, Şehit/Gazi Yakını, 2828 

Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrenciler vb.) sisteme yüklenmesi yeterlidir.   

3. Yabancı Dil Sınavında Mülakat var mıdır?  

Uygulamada mülakat yoktur.  

3. Önlisans öğrencileri Erasmus+ öğrenci değişim programından yararlanabilir mi? 

Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz 

Erasmus+ öğrenci değişim programından yararlanabilir. 

4. Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus+ öğrencisi olarak gidebilir 

miyim? 

Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya 

da bölüm ile ilgili karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma 

tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle  
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olduğunu öğrenebilirsiniz. İkili Anlaşmalara https://erasmus.sdu.edu.tr/ sitemizde bulunan 

“İKİLİ ANLAŞMALAR” linkinden ulaşabilirsiniz.  

5. Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement ) nedir? 

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, öğrenci (ön lisans, lisans, 

yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır. 

6. Öğrenci olarak ben bölümümün /Yüksekokulun /Enstitünün karşılıklı anlaşma 

yapması için yazışmaya başlayabilir miyim? 

Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri yapar. 

7. Erasmus+ öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat 

üniversitenin anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim? 

Hayır. Uygulamaya göre Erasmus+ öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma 

yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz. 

8. Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt 

yaptıracak mıyım ve  katkı payımı ödemem gerekir mi? 

  Kendi üniversitenize  harç yatırma zorunluluğunuz var ise öğrenci katkı payı (üniversite 

harcı) ödemek zorundasınız. Ancak sistemden herhangi bir işlem yapmazsınız (Lisans 

öğrencileri için). Sadece Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri harç yatırma yükümlülüğü varsa 

harcı yatırır ve ders kaydını yapar.    

9. Erasmus+ öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim? 

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir 

kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin 

fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir 

ödeme talep edilebilir. 

10. Erasmus+ Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi 

kesilir mi? 

Hayır, krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka 

kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez. 

 

https://erasmus.sdu.edu.tr/
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11. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım? 

Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.   

 

12. Yeşil pasaportum var, vize çıkartmama gerek var mıdır?  

 

 Yeşil pasaportu olan veya alma hakkı olan öğrencilerin, pasaport harç muafiyet yazısı 

alması gerekmez. Yeşil pasaport harçsız alınmaktadır. Yeşil pasaport ile yurtdışında en fazla 3 

ay kalınabilmektedir. Oysa Erasmus öğrencisi, en az üç ay kalacağından yeşil pasaport dahi 

olsa vize başvurusu yapmalıdır. Ayrıca yeşil pasaporta vize isteyen ülkelere gidecek olanlar da 

mutlaka vize başvurusunda bulunmalıdır.  

13. Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor? 

Erasmus+ öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya 

büyükelçiliğini arayınız ya da ilgili konsoloslukların web sayfalarını inceleyiniz. Bazı ülkelerde 

vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir. 

14. Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır? 

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus+ 

öğrencilerinin kalacak yerle ilgili  sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite 

öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir. 

15. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım? 

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en 

kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel 

merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. 

16. Ne kadar Erasmus+ Hibesi alabilirim? 

Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye 

değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. Gidilecek 

ülkelerin hibe miktarlarına https://www.ua.gov.tr/media/ibih3oka/2020-uygulama-el-

kitab%C4%B1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.   

 

https://www.ua.gov.tr/media/ibih3oka/2020-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf
https://www.ua.gov.tr/media/ibih3oka/2020-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf
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17. Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?  

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından 

belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün 

olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki 

masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip 

yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.  

18. Erasmus+ öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus+ Hibesini alacağım? 

Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye göre 

hesaplanan toplam hibenin %80’i ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi 

sonunda “katılım sertifikası”nda yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.  

Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya 

tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. 

19. Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden 

ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim? 

Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. 

Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin 

gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay  
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içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği 

yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir 

20. Gittiğim üniversitede aldığım bazı derslerden başarısız olduğumda ne olur? 

Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır. 

21. Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar 

dönemi için de uzatabilir mi?  

Erasmus Programına katılan öğrenci kendi okulunun Bölüm Koordinatörünün onayını 

alması halinde bahar döneminde de eğitimine devam edebilir. Ayrıca öğrenci ikinci dönem 

hibesiz olarak gideceğini kabul etmesi gerekmektedir. 

 

22. Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?  

  Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması 

Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.  

 

23. SDÜ’de çift ana dal yapıyorum. 2. dalımla bir değişim programına gidebilir miyim?  

 Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim 

programına “yandal” programları dâhilinde gidemezler.  

 

24. Elimizde dil puanı mevcut ise, yine de Erasmus sınavına girmemiz gerekiyor mu?  

13 Mart 2018 tarihi itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafında yapılacan dil sınavının uluslararası değişim hareketliliği başvurularında (Erasmus+, 

Mevlana , IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yabancı dil 

sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlar 

uluslararası sınavların geçerlilik süresi sonuç belgesinde yazdığı şekilde kabul edilir. Ayrıca 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı veya zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi  

alarak başarı ile tamamlayan (70 ve üzeri) öğrencilerin başarı notları sisteme yükledikleri 

takdirde Erasmus sınav notu yerine kullanılabilecektir. Yabancı dil hazırlık sınav sonucu son 2 

yıl içinde olanlar kabul edilecektir. Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan sınava 

katılmayacaklardır. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak 

dil sınavına katılacak olanların başvuru esnasında bu durumu belirtmeleri zorunludur.  
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Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan dil sınavı 

dışındaki sınavlara ait sonuç belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur. 

Sisteme belgesini yüklemeyen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan 

sınava girmesi zorunlu olacaktır. Dil belgesini sisteme yükleyenler Yabancı Diller Yüksek 

Okulunca yapılacak olan sınava katılmayacaklardır. 13 Mart 2018 tarihi itibariyle yapmış 

olduğumuz sınavlarda 46 ve üzeri puan almış olan öğrenciler, sınava katılmadan mevcut 

puanlarını kullanabilirler ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan sınava 

tekrar katılabilirler. 

25. Gitmek istediğim üniversiteyle nasıl bağlantı kuracağım? 

Uluslararası İlişkiler  Ofisi’nden ilgili kontak kişilere ilişkin bilgi alabilir ve e-posta 

yollayabilirsiniz. Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya 

gideceğiniz bölümün Erasmus+ Koordinatörleridir. Ofis yetkilileri daha çok süreçle ilgili bilgi 

verirken, dersler ve ECTS kredileri ile ilgili bilgiler Bölüm Koordinatörlerinden 

sağlanmaktadır. 

26. Erasmus+ sınavına girip tercihlerim dâhilinde bir üniversiteye yerleştirildikten sonra 

işlemlerimize devam etmezsek gelecek yıl için bu hakkımı kullanabilir miyim?  

Her başvuru ve seçim, ait olduğu yılı kapsamaktadır. Söz konusu yılın kazanılmış hakkı 

bir sonraki seneye devredilemez. 

27. Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüm 

takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım? 

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet vb gibi) 

planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında 

kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi 

istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün 

hibe geri alınır.   

28. Erasmus+ başvuru sırasında şu anki genel not ortalamam mı dikkate alınır yoksa 

Bütünleme Sınavlarından sonraki genel not ortalamam mı dikkate alınır?  
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Erasmus hareketliliğine başvuru sırasında sahip olduğunuz genel not ortalaması dikkate 

alınır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan 

yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim 

kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış 

olduğu en son transkript kullanılır. 

29.Gidecek olan Erasmus+ öğrencileri nasıl seçiliyor? 

Seçimlerde değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyledir: 

  

           SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

                                                               ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 


