
LEARNING AGREEMENT EVRAĞI NASIL DOLDURULUR 

 STUDY CYCLE:      Lisans Öğrencileri FIRST 

    Yüksek Lisans Öğrencileri: SECOND 

   Doktora Öğrencileri: THIRD 

 SDÜ ERASMUS KOD: TR ISPARTA 01 

 

 FIELD OF EDUCATION: Aşağıda yer alan linkten bölümünüze ait kod bulunup yazılacaktır. 
 
http://erasmus.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/280/files/bolum-kodlari-12112018.pdf 
 

 SENDING INSTITUTION                      Erasmus Koordinatörlüğümüzde sizin Ülkeniz ve 

Üniversitenizden sorumlu olan personelimizin bilgileri girilecektir. Sizden sorumlu olan 

personelimiz sizinle mail yoluyla da iletişime geçecektir.   

 

 RECEVING INSTITUTION                      CONTACT PERSON NAME, E-MAIL, PHONE: Gideceğiniz 

Üniversitenin Erasmus Ofisinde görevli personele ait bilgiler yazılacaktır. (Karşı Üniversitenin 

Erasmus sayfasında gerekli bilgiler vardır.) 

 

 BEFORE THE MOBILITY bölümünde yer alan kısımlarda SENDING INSTITUTION kısmında SDÜ’de 

alacağınız dersleri İngilizce olarak, RECEIVING INSTITUTION kısmında ise gideceğiniz Üniversite’de 

alacağınız dersleri İngilizce olarak yazmanız gerekmektedir. Alacağınız derslerin sayısına göre satırı 

çoğaltabilirsiniz.  

 

 

 Evrağın alt kısmında yer alan imzalar bölümünde ise RESPONSIBLE PERSON AT THE SENDING 

INSTITUTION: SDÜ Bölüm Erasmus Koordinatörünüze ait bilgiler yazılıp hocanıza mail yoluyla 

imzalatılacaktır.  

https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ sayfasında Koordinatör listesi yer almaktadır.  

 

 RESPONSIBLE INTERNATIONAL PERSON AT THE SENDING INSTITUTION: Prof. Dr. Haluk SONGUR 

yazılıp bana ait e-mail ve telefon numarası yazılacak fakat imza kısmı boş bırakılacak.  ( Bu imza 

kısmı olması zorunlu değil eğer evrakta böyle bir kısım varsa doldurulacaktır, yoksa ekleme 

yapmayın) 

 

 Learning Agreement evrağı DURING MOBILITY kısmına kadar doldurulacaktır. During Mobility 

kısmı doldurulmayacaktır.  

RECOGNITION SHEET EVRAĞI NASIL DOLDURULUR 

 FIELD OF STUDY: Bölümünüz yazılacaktır.  

 PARTNER UNIVERSITY and CODE: Gideceğiniz Üniversitenin Adı yazılacaktır. 

 COUNTRY: Turkey  

 Bu evrakta yer alan HOME UNIVERSITY (SDÜ)- HOST UNIVERSITY (Gidilecek Üniversite) 

kısımlarında alacağınız dersleri Türkçe olarak yazmanız gerekmektedir.  

http://erasmus.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/280/files/bolum-kodlari-12112018.pdf
https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/


 Aşağıda yer alan Departmen Chair’s Signature kısmını SDÜ Bölüm Başkanına imzalatacaksınız 

   Department Coordinatoor’s Signature kısmını SDÜ Erasmus koordiantörüne imzalatacaksınız. 

 

ERASMUS + DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ EVRAK İŞLEMLERİ 

Başvuru evrakları aşağıda belirtilmiştir: 

 

  Learning Agreement: Eğer gidilecek Üniversitenin sayfasında var ise oradaki evrak 

doldurulacak eğer yok ise SDÜ Gerekli evraklar Giden Öğrenci kısmından alınıp 

doldurulacak. “During The Mobility” kısmına kadar. Öğrenim Hareketliliğine katılacak 

öğrenciler hazırlayacak. 

  Application Form: Eğer gidilecek Üniversitenin sayfasında online yada pdf olarak 

var ise oradaki evrak doldurulacak. Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler 

hazırlayacak. 

  Accomodation Form : Eğer gidilecek Üniversitenin sayfasında online yada pdf 

olarak var ise doldurulacak. Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler 

hazırlayacak. 

 Recognition Sheet : SDÜ “Öğrenci→ Öğ𝑟𝑒𝑛𝑖𝑚 𝐻𝑎𝑟𝑒𝑘𝑒𝑡𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 “kısmından alınıp 

doldurulacak. Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrenciler hazırlayacak. 

 Öğrenci Taahhütnamesi : SDÜ “Öğrenci→ Öğ𝑟𝑒𝑛𝑖𝑚 𝐻𝑎𝑟𝑒𝑘𝑒𝑡𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 “kısmından 

alınıp doldurulacak. Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler hazırlayacak. ( Dr. Öğr. 

Üyesi Adem Ali İREN kısmı boş bırakılacak olup Koordinatörlüğümüz tarafından imzalatılacaktır). 

  Fotoğraf : Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler getirecek. 

  Transkript İngilizce: Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler 

getirecek. 

  Training Agreement : Eğer gidilecek Üniversitenin sayfasında var ise oradaki evrak 

doldurulacak eğer yok ise “ SDÜ Gerekli evraklar - Giden Öğrenci” kısmından alınıp 

doldurulacak. Sadece Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler hazırlayacak. 

  Onaylı Kabul Belgesi (Staj yapılacak yerden): Sadece Staj Hareketliliğine katılacak 

öğrenciler hazırlayacak. 

  Cv ( İngilizce): Sadece Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler hazırlayacak. 

  Motivasyon Mektubu İngilizce: Sadece Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler 

hazırlayacak. 



 NOT 1: Tüm evraklar elektronik ortamda doldurulacak olup, imzalanması gereken yerlerin eksiksiz 

olarak tamamlanması gerekmektedir. 

 NOT 2: Yukarıda belirtilen evraklar dışında karşı Üniversitenin belirtmiş olduğu ekstra evraklar var 

ise onlar da hazırlanacaktır.  

 NOT 3: Yapacağınız ders eşleştirmelerini SDÜ Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ile birlikte yapmanız 

gerekmektedir. 

 NOT 4: Tüm gerekli evraklar toparlandıktan sonra Koordinatörlüğümüzde sizden sorumlu olan 

persone mail yoluyla iletilecektir. Bu süreçte evrakların 1’er nüsha olması yeterlidir.      

ÖNEMLİ: COVID-19 sebebiyle hazırlamanız gereken evrak süreçleri mail yoluyla olacaktır. 

İmzalatılması gereken yerler için SDÜ Erasmus koordinatörünüze mail atacaksınız hocanız imzalayıp taratıp 

tekrar size mail yoluyla size iletecektir.  

ÖNEMLİ: Ders seçimlerinizi yaparken öncelikle kendinizin bir ön çalışma yapması gerekiyor daha 

sonra eşleştirmiş olduğunuz dersler hakkında SDÜ Erasmus koordinatörüne mail atarak onayını almanız 

gerekmektedir.  

ÖNEMLİ: Bazı Üniversiteler bizim tarafımızdan verilmesi gereken dil belgesi talep etmektedir. Bu 

evrak da Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanacaktır.  

 

Eksik bilgi, eksik imza, talep edilen süreden sonra evrak teslimi gibi durumlardan yaşanacak olan 

sorunlar olursa bunlar öğrencilerimizin sorumluluğu altındadır.   

 

   ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 


