
Farabi, Mevlana ve Erasmus+

Öğrenme Hareketlilikleri Bilgilendirme ve Tanıtım Sunumu



Öğrenci değişim programları (Farabi, Mevlana ve Erasmus+), üniversitemiz ve bölümümüzün sahip

olduğu antlaşmalar ve düzenlenmiş protokoller çerçevesinde öğrencilerimizin yurt içindeki ve

dışındaki yüksek öğretim kurumlarında (üniversiteler, enstitüler vb.) belirli sürelerde (bir veya iki

yarıyıl) öğrenim almalarına imkan tanıyan öğrenme hareketlilikleridir.

‘Öğrenci Değişim Programı’ Nedir?
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Öğrenci değişim programları; işleyişleri ve içerikleri açısından farklılık gösterirler. Bölümümüz

öğrencisi olarak üç farklı öğrenci değişim programından yararlanma imkanınız bulunmaktadır.

‘Öğrenci Değişim Programı’ Nedir?

3

Farabi

Yurtiçi 

üniversiteler 

arası değişim 

programı

Mevlana

Türkiye ve tüm 

dünya ülkeleri 

arasındaki 

değişim programı

Erasmus+

Avrupa ülkeleri 

arası değişim 

programı



4

Farabi Değişim Programı



Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında

Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmıştır.

Program kapsamında; "Farabi Değişim Protokolü" imzalamış üniversitelerin ön lisans (2.

sınıf), lisans (2 – 4. sınıf için), yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencileri yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl süresince eğitim ve öğretim faaliyetlerine

devam edebilmektedirler.

Her yıl YÖK tarafından belirlenen tarihlerde (Genellikle Mart ayı içerisinde) ilana çıkılarak

başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalaması) dikkate

alarak değişime fırsat veya hak tanıyan bir süreçtir.

Farabi Değişim Programı – Genel Bilgiler
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Ön lisans, lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 2.00 / 4.00 olmalıdır.

(Yüksek Lisans , Doktora öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 2.50 / 4.00 olmalıdır.)

Öğrenciye ödenecek burs miktarı YÖK tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. (Ör:

2019-2020 yılında burs miktarı 4 ay süre ile aylık 650 TL olarak belirlenmişti.)

SGK’da çalışan kaydı olan öğrenciler burs imkanından yararlanamaz.

Her ay aylık ödemenin % 70’i öğrenci hesabına yatırılır. Kalan % 30’luk ödeme ise öğrenci

eğitimini tamamlayıp kendi kurumuna dönünce başarı durumuna göre ödenir.

Üniversiteler arasında protokol olmalıdır. Protokol yok ise değişim gerçekleştirilemez

ancak yeni protokol için işlemler başlatılabilir.

Farabi Değişim Programı – Genel Bilgiler
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Fizik Bölümü Farabi Protokolleri (2019 – 2020 itibariyle):

Farabi Değişim Programı – Mevcut Protokoller
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İstanbul Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kilis Aralık Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muş Alparslan Ünversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Harran üniversitesi

30
Farabi Protokolü



Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü, Batı Yerleşkesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Binasında yer

almaktadır.

https://farabi.sdu.edu.tr

Farabi Koordinatörlüğü internet sitesinde ilan edilen adresten çevrimiçi başvuru formu eksiksiz

doldurulur ve iki nüsha çıktı alınır.

1 adet başvuru formu ve 1 adet transkript (not döküm belgesi) Bölüm Farabi Koordinatörlüğü’ne

iletilmek üzere Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.

1 adet başvuru formu ve 1 adet transkript (not döküm belgesi) SDÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne

teslim edilir.

Başvuracağınız kurumun ayrıyeten kendi sayfasından çevrimiçi başvuru isteyip istemediğini mutlaka

kontrol ediniz. Eğer başvuru isteniyorsa; çevrimiçi başvurunuzu oradan da yaparak 2 adet çıktı alıp, kendi

başvurunuz ile birlikte koordinatörlüğümüze teslim ediniz.

Farabi Değişim Programı – Başvuru İşlemleri
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Farabi Değişim Programı – İş Akış Şeması (Öğrenci Hareketliliği)

9
NOT: Trabzon Üniversitesi’nden edinilmiştir.

Süreç benzerliği açısından örnek olarak incelenebilir.

https://link.sdu.edu.tr/KAurfLyV

https://link.sdu.edu.tr/KAurfLyV
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Mevlana Değişim Programı



2011 yılında başlatılmış olan Mevlana Değişim Programı sayesinde; ülkemizdeki Mevlana Değişim

Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı (2.

sınıf), lisans (2 – 4. sınıflar için), yüksek lisans ve doktora öğrencileri diğer değişim programlarından

farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarında en az

bir en fazla iki yarıyıl eğitim almak üzere hareketlilik yapabilirler.

Öğrencilerimiz; Mevlana Programı’ndan kayıtlı oldukları program süresince sadece bir kez

yararlanabilirler.

Programdan en fazla bir dönem (4 ay) burslu olarak yararlanmak mümkündür.

Ön lisans, lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 2.50 / 4.00 olmalıdır. (Yüksek Lisans ,

Doktora öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır.)

Aday öğrenci başvuru puanı % 50 dil puanı + % 50 Genel Akademik Not Ortalaması ile hesaplanır.

Mevlana Değişim Programı – Genel Bilgiler
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Yabancı Dil Sınavı; Yabancı Diller Yüksekokulu(İngilizce) ve İlahiyat Fakültesi (Arapça) tarafından

yapılır.

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının % 80'i aylık olarak ödenir. Kalan % 20’lik

kısımda ise; öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm

derslerin toplam kredisine oranı esas alınır.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde

bulundurularak farklılaşmaktadır. 06.02.2020 tarihli kararda aylık burs miktarları aşağıdaki şekilde

belirlenmiştir:

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika için 1650 TL

Orta Asya ve Sahraaltı Afrika için 1500 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta-Doğu ve Kuzey Afrika için 1400 TL

Mevlana Değişim Programı – Genel Bilgiler
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Fizik Bölümü Mevlana Protokolleri (2019 – 2020 itibariyle):

Mevlana Değişim Programı – Mevcut Protokoller
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 Endonezya – Syiah Kuala University

 Endonezya – Institut Teknologi Sepuluh Nopember

 Endonezya – Airlangga Üniversitesi

 Kazakistan – L.N. Gumilyov National

 Kazakistan – Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi

 Kazakistan – Abay Kazak Milli Pedogoji Üniversitesi

 Malezya – International Islamic University Malaysia

 Malezya – Universiti Putra Malaysia

 Malezya – Universiti Sains Islam Malaysia

 Özbekistan – Jizzakh State Pedagogical Institute

 Pakistan – Yönetim ve Teknoloji Üniversitesi

 Rusya – Ural Federal Üniversitesi

 Rusya – Penza Üniversitesi

 Rusya – Lobachevsky University

 South Korea –Dongduk Women’s University

 Ukrayna – Nizhyn State University

 Ukrayna – Ulusal Havacılık Üniversitesi

 Ukrayna – Kherson Devlet Üniversitesi

18
Mevlana Protokolü



Üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü, Batı Yerleşkesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Binasında yer

almaktadır.

https://mevlana.sdu.edu.tr

Başvuru takvimi genellikle Şubat-Mart ayları arasında YÖK tarafından ilan edilir. 

Mevlana Koordinatörlüğü internet sitesinde ilan edilen adresten çevrimiçi başvuru formu eksiksiz

doldurulur ve çıktı alınır. Diğer gerekli belgeler (transkript (not döküm belgesi) vb.) ve süreç detayları
koordinatörlük internet sitesinde ayrıca ilan edilir.

Aday öğrenci; başvuru sürecinde belgeleri SDÜ Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder.

Koordinatörlüğe ulaşan belgeler üzerinden değerlendirme yapılarak, programa katılma hakkı kazanan

öğrenciler koordinatörlük internet sitesinde ilan edilir.

Sonraki süreçler için MUTLAKA koordinatörlük ile iletişimde olunması gerekmektedir.

Mevlana Değişim Programı – Başvuru İşlemleri
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Mevlana Değişim Programı – İş Akış Şeması (Öğrenci Hareketliliği)

15
NOT: Trabzon Üniversitesi’nden edinilmiştir.

Süreç benzerliği açısından örnek olarak incelenebilir.

https://link.sdu.edu.tr/QGzLoDlD

https://link.sdu.edu.tr/QGzLoDlD
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Erasmus+ Değişim Programı



 Avrupa Birliği’nce “Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri” kapsamında desteklenen Erasmus+, 2014 yılından bu yana uygulanmaktadır

ve öncülü olan Erasmus Programı’nın daha kapsamlı halidir. Erasmus+ programı iki temel üzerine kuruludur.

 Öğrenci değişim programları (Öğrenim Hareketliliği)

 Yurtdışında staj imkânı (Staj Hareketliliği)

 Kurumların Erasmus+ Programına dahil olmuş olması gerekir (ECHE: European Charter for Higher Education/Avrupa

Yükseköğretim Beyannamesi).

 Erasmus+ programında öğrenci değişim süresi 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde

(lisans, yüksek lisans, doktora), yaptığı toplam hareketlilik süresi 12 ayı geçemez. 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.

 Lisans 2, 3 veya 4 sınıf öğrencileri programdan yararlanabilir. 1. sınıf öğrencileri hareketlilik gerçekleştiremezler ancak başvuruları

neticesinde hak kazanırlarsa 2. sınıf öğrencisi olduklarında programdan yararlanabilirler. Son senesinde yıl uzatan öğrenci

müracaat edemez.

Erasmus+ Değişim Programı – Genel Bilgiler
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Lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerinin Genel Akademik Not

Ortalaması ise en az 2.50/4.00 olmalıdır.

Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi  Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yazılı dil

sınavı yapılır (mülakat değil). Bu sınavın uluslararası değişim hareketliliği başvurularında (Erasmus+, Mevlana , IAESTE

vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

 Yeterli sayıda ders kredisi (ETCS:European Credit Transfer and Accumulation System / AKTS: Avrupa Kredi Transfer

Sistemi) olacak şekilde ders seçimi yapılmalıdır. Bir akademik dönem boyunca hareketlik gerçekleştirecek öğrenci;

 30 AKTS’nin en az % 75’inden (23 AKTS) başarılı ise toplam hibenin tamamını almaya hak kazanılır.

 30 AKTS’nin % 50’si – % 74’ü (15-22 AKTS) arasında başarılı ise toplam hibenin % 80’ini alabilir.

 30 AKTS’nin % 50’si (0-14 AKTS) altında başarıya sahip ise toplam hibenin sadece % 20’sini alabilir.

 Eğitim anlaşmasının (Learning Agreement) 30 AKTS üzerinden düzenlenmediği koşullarda programdan yararlanıyorsa, oranlar 30 AKTS

üzerinden hesaplanır.

 Daha önceden fazla ödeme aldıysa bunu iade etmek durumundadır.

Erasmus+ Değişim Programı – Genel Bilgiler
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 Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep

edemez.

 Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.

 Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır. (!!! Yeşil pasaport maksimum 3 ay vizesiz seyahat hakkı sağlar.)

 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.

 Karşı üniversite size 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.

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz.

 Bölümler arası ikili anlaşma (Bilateral Agreement) zorunludur. Anlaşma yoksa da yeni anlaşma için çalışmalar

yapılabilir.

Erasmus+ Değişim Programı – Genel Bilgiler
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Fizik Bölümü Erasmus+ İkili Anlaşmaları (2019 – 2020 itibariyle):

Erasmus+ Değişim Programı – Mevcut İkili Anlaşmalar
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6
Erasmus+ İkili Anlaşması

 Finlandiya – University of Jyvaskyla

 İspanya – Universidad De La Laguna

 İtalya – Universita Degli Studi di Perugia

 Litvanya – Siauliai University

 Polonya – Czestochowa University of Technology

 Portekiz – Politecnic Institute of Viseu



Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü, Batı Yerleşkesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Binasında yer

almaktadır.

Erasmus+ programından yararlanabilmek için her yıl en az iki hafta süren başvuru süreci takip edilmelidir.

https://erasmus.sdu.edu.tr

Başvuru için başvuru tarihleri arasında açık olacak sistemden çevrimiçi 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.

Programdan yararlanma hakkı kazanan öğrenciler koordinatörlük internet sitesinde ilan edilir.

Sonraki süreçler için MUTLAKA koordinatörlük ile iletişimde olunması gerekmektedir.

Erasmus+ Değişim Programı – Başvuru İşlemleri
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Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Ancak

unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe, onların yurtdışındaki masraflarının tamamını karşılamaya yönelik bir

maaş değil, harcamalarına destek olacak bir burstur. Bursun yeterli olup olmaması öğrencinin harcamalarıyla

alakalıdır.

Erasmus+ Değişim Programı – Hibe Miktarları
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Hibe ödemeleri iki taksitte yapılır. Öngörülen

toplam hibenin %80’i ilk ödeme olarak verilir.

İkinci ödeme ise, hareketlilik 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 durumlarıyla

karşılaşabilir.



Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak

kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

1.Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 5’ten az olmamak üzere başarısızlık

ile orantılı kesinti yapılır.

2. Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan

öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek

dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve

öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Erasmus+ Değişim Programı – Hibe Kesintisi / İadesi
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Karşı üniversitede aldığınız bazı derslerden başarısız olursanız bu dersleri döndükten sonra kendi üniversitenizde

tekrar alabilirsiniz.

Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına

engel değildir.

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri 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.

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

ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.

Erasmus+ Değişim Programı – Ek Bilgiler
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Üniversitemiz Farabi, Mevlana ve Erasmus + Kurum Koordinatörlükleri,

Batı Yerleşkesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Binasında yer almaktadırlar.

Kurum Koordinatörlükleri
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Kaynakça

https://link.sdu.edu.tr/yVBDGGMY

https://link.sdu.edu.tr/MFPCtfEx

https://link.sdu.edu.tr/fHBfYsAH

https://link.sdu.edu.tr/zUnNktUX

https://link.sdu.edu.tr/SXRpmYNG

https://link.sdu.edu.tr/RwLvdsyu

https://link.sdu.edu.tr/KAurfLyV

https://link.sdu.edu.tr/QGzLoDlD

https://link.sdu.edu.tr/bTMwljxO

https://link.sdu.edu.tr/LQyUTeNu

https://link.sdu.edu.tr/yVBDGGMY
https://twitter.com/mevlanadegisim
https://link.sdu.edu.tr/fHBfYsAH
http://farabi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/190/files/anlasmali-oldugumuz-universiteler-13032020.xlsx
https://link.sdu.edu.tr/SXRpmYNG
https://link.sdu.edu.tr/KAurfLyV
https://link.sdu.edu.tr/KAurfLyV
https://link.sdu.edu.tr/QGzLoDlD
https://link.sdu.edu.tr/bTMwljxO
https://link.sdu.edu.tr/LQyUTeNu

