
ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR 

 

1. Erasmus Programı çerçevesinde ne kadar kalabilirim? 

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

 

2. Erasmus+ hareketliliğine başvurup ve hak kazandıktan sonra gitmekten vazgeçersem sorun 

çıkar mı? 

 Erasmus hareketliliğine hak kazandıktan sonra feragat ettiğinizi bildiren dilekçeyi Erasmus 

Ofisine teslim ederseniz sorun yaşamazsınız. 

 

3. Mülakat var mıdır? 

 Uygulamada mülakat yoktur.  

 

4. Not ortalamamız Ön Lisans – Lisans 2.20 / Yüksek Lisans – Doktora 2.50'nin altında olursa 

katılamaz mıyız? 

 Not ortalamasına ilişkin standartlar Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği Program yürütücüleri 

tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir. 

 

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

Sınavlarından sonraki genel not ortalamam mı dikkate alınır? 

 Erasmus hareketliliğine başvuru sırasında sahip olduğunuz genel not ortalaması dikkate alınır. 

 

6. Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus programından yararlanabilir mi? 

 Öğrenci üniversiteye başladığı yılın 1. dönemi değil 2. dönemin sonunda Erasmus programına 

başvurabilir. 

 

7. Ön lisans öğrencileri değişim yapılabilir mi? 

 Evet yapabilir. 

 

8. 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. 

 

9. Hibelerimizi neye göre alacağız? 

 Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen 

davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve 

üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80’lik peşin ödemenin 

yapılabilmesi için baz alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan 

sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu tarihlerine göre yapılır. 

 

10. 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. 

 

11. Öğrenimimi yurt dışında tamamladım %20’lik hibe/kalan hibeyi almak için ne yapmalıyım? 

 %20'lik hibenin ya da kalan hibenin alınabilmesi için teslim edilmesi gereken evraklar 

bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar karşı üniversiteden alınması gereken 

Transkript. (Not Döküm Belgesi) Kalınan süreyi kesin olarak belirten teyit belgesidir - 

Confirmation Letter. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan 

hibeleri yatırılmaktadır. 

 

12. Ders eşleştirme döneminde bu konuda bize kim yardımcı olabilir? 

 Ders eşleştirme döneminde sizin de araştırmalarınız dâhilinde bölüm koordinatörleriniz size 

yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

 

13. Hangi üniversitelere gidebilirim? 

 Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler 

ise web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildikten ve online başvuru yapıldığı 

sırada görülmektedir. 

 

14. Yurt dışına çıkmadan SDÜ Üniversite’sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım? 

 Erasmus programı dâhilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra 

ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz, sadece kendi 

Üniversitenize ödeme yükümlülüğü olan harcınız varsa sadece bu harcın yatırılması 

gerekmektedir.  

 

15. Erasmus+ hareketliliği kapsamında bulunduğu ülkeden başka bir Ülkeye çıkış yapılabilir mi?   

 Resmi tatiller harici her öğrencinin toplam 7 gün ülke dışına çıkma hakkı vardır.   

   

16. Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim? 

 Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. 

Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş 

ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

 

17. 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.  

 

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

 Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus 

öğrencisi olmalarına engel değildir. 

 

19. 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. 

 



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

 Eğer elinizde eşdeğerliliği olan bir dil puanınız (50 ve üzeri) başvuru sırasında sisteme 

yükleme yaptığınız takdirde sınavına girme şartınız aranmaz. 

 

21. Gittiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı? 

 Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında 

karşılanmanız tamamen karşı üniversiteye bağlıdır. 

 

22. Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız? 

 Yurtdışında eğitim görecek olduğunuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki 

üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme 

yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci 

tarafından ayarlanmak durumundadır. 

 

23. Ülkemde okumadığım dönemi geri döndüğümde tekrar okuyacak mıyım?  

 Hayır. Gidilen ülkede alınan krediler ve notlar ülkenizdeki okul tarafından kabul edilecektir. 

Ancak dönem farkından dolayı eksik krediniz kalırsa, kalan kredinizi tamamlayacaksınız. 

 

24. Gidilen ülkede dersten kalırsam ne olur?  

 Kalmış olduğunuz dersin eşdeğeri kabul edilen dersi ülkenizde tekrar alacaksınız. 

 

25. 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. 

 

26. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım?  

 Evet. Pasaport ve vize işlemleri sizin kendi sorumluluğunuzdadır. 

 


