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Erasmus Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir değişim programıdır. 

Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında imzalanmış 

mevut anlaşmalar kapsamında kısa süreli (sömestr bazlı) öğrenci değişimi ile 

öğrencilerimizin yurtışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesini 

(ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ) ve  yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 

yurtdışındaki bir işletmede ya da organizasyonda mesleki eğitim alma / çalışma 

deneyimi kazanmasını (ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ) amaçlamaktadır.

Coğrafi olarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yanı sıra Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’yi de kapsayan bir programdır.



DEÜ 

Giden öğrenci

(2003 – 2020)

3.182

Öğrenim

2.861

Staj

321
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Erasmus+ öğrenim hareketliliği kurumlararası anlaşmalar dahilinde yapılabilmektedir. 
Fakültenizin/Bölümünüzün anlaşmalı olduğu kurumlara 
http://international.deu.edu.tr/erasmus-anlasmalari/ linkinden ulaşabilirsiniz
Staj faaliyeti için ise önceden hazırlanmış bir kurumlararası anlaşma olması şartı 
yoktur. Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendilerinin 
bulmaları gerekmektedir. 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri 
ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir. Ancak; diplomatik temsilcilikler, 
Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) Programlarını yürüten kuruluşlar 
bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
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• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla beraber Dokuz Eylül 
Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, 
lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

• Tam zamanlı öğrenci, değişimden yararlandığı dönemde 30 AKTS ders yükü olan öğrencidir. 

• Staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin seçildikleri dönemde üzerlerinde 30 AKTS’lik ders 
yükü olması şartı aranmaz. 

• Alttan dersinin kalmış olması, okulu uzatmış olması ya da disiplin cezası olması gibi durumlar 
öğrencinin Erasmus+ Öğrenim/Staj Faaliyetine başvurmasına engel teşkil etmez. 
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• Erasmus Öğrenim & Staj Hareketliliğine başvuru yapacak Önlisans/Lisans Öğrencileri için akademik 
başarı ortalaması en az 2.20/4.00 (58/100) olmalıdır.

• Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için ise akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
• Öğrencinin seçilmesi halinde, hareketlilikten faydalanacağı dönem itibariyle kümülatif not 

ortalamasının en az 1.80/4.00 olması gerekmektedir. Aksi takdirde hareketlilikten 
faydalanamayacaktır.

• Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler başvuru yapamaz. 
• Mezuniyet aşamasındaki (son senesindeki ) öğrenciler, öğrencilik statüleri sürerken Erasmus+ Staj 

Hareketliliği kapsamında başvurup seçilmeleri halinde, mezuniyetleri sonrasında da (mezuniyeti 
takip eden 1 yıl içinde)staj faaliyetlerinin tamamlanması için tanınan son tarihe kadar en az 2 ay 
sürmüş bir Erasmus Stajı gerçekleştirebilirler. 
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• Her öğrenci  Erasmus+ Programı kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans,  
yükseklisans, doktora) daha  önce  yararlandığı faaliyet  süresi  dahil  hibeli  veya hibesiz en fazla 
toplam 12 ay öğrenim  ve/veya staj hareketliliğinden  yararlanabilir.

• Her  öğrenim  kademesinde  Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliğinden  minimum  3 ay maksimum 12 ay; 
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanılabilinir (staj hareketliliğinde 
öğrencinin toplam staj süresi daha uzun olsa bile 60 gün hibe verilmektedir)

• Aynı öğrenim kademesinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ puanları 
hesaplanırken, daha önce yararlanılmış her bir faaliyet için (Öğrenim & Staj ayrımı olmaksızın) 
10’ar puan azaltma uygulanır.
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• BİLGİLENMEK, AİLENİZİ BİLGİLENDİRMEK VE

İKNA ETMEK, KARAR VERMEK

• BÜROKRATİK BİR SÜRECE HAZIR OLMAK

• YABANCI DİLİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞMAK

• PARA BİRİKTİRMEK
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Erasmus Hareketliliğine başvuracak öğrencilerimizin öncelikli olarak yapmaları gereken, sistem 
üzerinden kendilerine gönderilecek şifre ve kullanıcı adı bilgilerini içeren e-postayı alabilmeleri için 
deu uzantılı öğrenci e-posta adreslerini aktifleştirmeleridir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerimizin öğrencisi oldukları bölüme ait 
kurumlararası anlaşma olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp 
sağlamadığını kontrol etmeleri gerekir. 

2020/2021 Akademik Yılı öğrenci seçim kriterleri, başvuru takvimi ve online başvuru sistemi linki Dış 
İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasından duyurulacaktır.  (http://international.deu.edu.tr)

http://international.deu.edu.tr/
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Başvuracak öğrencilerimizin ilgili duyuruları takip ederek duyurularda yer alan iş 
akışındaki prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dil puanı ile başvuracak öğrencilerin DEÜ Yabancı 
Diller Yüksekokulu tarafından her yıl Erasmus başvuru sürecine yönelik olarak 
düzenlenen dil sınavların katılmaları zorunludur. 

Öğrenci tarafından tercih edilmek istenen anlaşmalı kurumların eğitim dili koşulları 

ile bağlantılı olarak; İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diğer diller için dil 

yeterliliğini kanıtlamak isteyen öğrencilerden, ÖSYM tarafından denkliği kabul 

edilen yabancı dil belgesi ibrazı istenmektedir
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• Erasmus hareketliliğine yapılan başvurular öğrencilerin transkriptlerinde yer alan 
kümülatif not ortalamalarının %50’si ve yabancı dil puanlarının %50’si alınarak 
Erasmus puanı hesaplanır ve bu puana göre bölümler bazında sıralama yapılır. 

• Yerleştirmeler öğrenci tercihleri, anlaşma kontenjan sayıları ve kurumumuza tahsis 
edilen bütçe (hibe) dikkate alınarak yapılır.
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• Aynı başvuru döneminde hem öğrenim, hem de staj faaliyetine başvuran bir 
öğrencinin, öğrencinin kendi tercih ettiği bir faaliyet türü puanından 10 puan 
düşülür

• Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir 
sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü tarafından duyurulan Feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini 
iletmemeleri halinde bir sonraki akademik yıl başvurularında toplam Erasmus
puanlarından 10 puan düşülür 



ERASMUS HİBELERİ

HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE 
ÜLKELER

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK HİBE 
ÖĞRENİM

AYLIK HİBE STAJ

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka,  Finlandiya, İrlanda, 
İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 
Yunanistan

500 600

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya,  Litvanya,  Macaristan,
Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan,
Slovakya, Slovenya,  Türkiye

300 400
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• Erasmus hibeleri UA tarafından üniversite aracılığıyla karşılıksız olarak verilir

• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

Sadece maddi bir destektir

• Alacağınız hibe dışında size harcamalarınız için (uçak bileti, kalacak yer, vs.) 

ödeme yapılmaz.

• Hibenin ilk etapta maksimum %70’i ödenir

• Kalan %30, değişim tamamlandıktan sonra dönüş belgelerinin eksiksiz olarak 

Ofis’e teslim edilmesinden sonra ödenir. 2/3 Başarı sağlamayan öğrenciye kalan 

%30 ödeme kesinlikle yapılmaz
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• Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliğine başvuracak hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan engelli yararlanıcılara alacakları 
standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ek hibe verilebilmektedir.

• Engelini sağlık raporu ile beyan eden öğrencilere Erasmus Puanı hesaplanırken +10 puan eklenir.

• Engelli öğrencilerin ilgili ek hibe konusunda yerine getirmesi gereken prosedürler söz konusudur. 

• Ulusal Ajans engelli öğrencilerin ek hibe konusundaki başvurularını özel olarak değerlendirir; kendisine iletilen gerekli belgeleri 

değerlendirerek ek hibe verilip verilmeyeceğini, verilecekse uygun hibe miktarını belirler. 

• Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde de Erasmus Puanı hesaplanırken +15 puan eklenir.

• Belgelendirmek kaydı ile 2828 Sayılı Sosyal Hizm. Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrencilere Erasmus Puanı hesaplanırken 10 puan eklenir
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Yeni yerler 
Yeni insanlar

Konfor alanından çıkmak

Özgüven

Yeni bakış açıları

Cesaret

Sorumluluk

Deneyim
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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Yurt içinde eğitim veren Yükseköğretim Kurumları ile yurtdışında eğitim veren Yükseköğretim 
Kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan bir programdır. 

Hareketliliğin gerçekleşebilmesi için öncelikle denkliği YÖK tarafından tanınan bir yurtdışı 
Yükseköğretim Kurumu ile Üniversitemiz arasında bir Mevlana Değişim Programı Protokolü
imzalanmış olması gerekir.

Dünyanın farklı kıta ve bölgelerinde yer alan, YÖK’ün belirlemiş olduğu ülkeler ve öğrenim 
alanlarında,  YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumları ile imzalanmış olan anlaşmalar 
çerçevesinde, Mevlana Değişim Programı kapsamında hareketlilik gerçekleştirilebilmektedir.



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar:

• -Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya 
doktora öğrencisi olmak,

• -Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 
2.50 (iki buçuk) olması,

• -Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en 
az 3.00 (üç) olması,

• Mevlana Puanı: %50 not ortalaması + %50 dil puanı (tercih edilen kurumun eğitim dilinde 
kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı – Üniversitemizde başvuru dönemine yönelik 
olarak düzenlenecek olan dil sınavına katılmanız gerekmektedir.)

• Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve 
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime 
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
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• Öğrencilerin, öğrencilikleri süresince aldıkları diğer burslar devam eder.

• Ödenecek burs tutarı, eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları (Kişi başı GSMH) ve 

ülkemize uzaklığı dikkate alınarak farklılaşır.

• Burslar, aylık KYK burs tutarının 3 katına kadar verilebilir. (YÖK belirler) 

• Öğrenci, anlaşma kapsamında iki dönem için Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak 

yurtdışında bulunacaksa bile, burslu olarak seçilmesi durumunda, yalnızca bir dönem için burs 

alabilir. Bir dönem, 4 ay olarak kabul edilir.

• Değişim için kurumlara YÖK tarafından ayrılan burslu kontenjanın dolması durumunda programın 

diğer koşullarına uyulması kaydıyla burssuz olarak değişim gerçekleştirilebilir.
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• YÖK tarafından belirlenen burs miktarı Koordinatörlüğümüzün hesabına 
aktırıldıktan sonra, burs tutarının % 80’i öğrencinin banka hesabına yatırılır.

• Kalan % 20’lik tutar ise karşı kurumda öğrencinin sorumlu olduğu  derslerden 
başarılı olduğu kredi/toplam kredi oranına (karşı kurumdan değişim dönemi 
sonunda hazırlanan transkriptin tarafımıza ulaşması ve gerekli tüm belgelerin 
eksiksiz teslim edilmesi koşuluyla) göre hesaplanarak ödenir.
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Kesin sonuçlar,  YÖK kurumumuzca YÖK’e iletilen değerlendirme listeleri YÖK tarafından incelenip onaylanmasını takiben 

açıklanabilmektedir. YÖK’e bildirmiş olduğumuz, anlaşma kontenjanlarımız çerçevesinde sıralamaya girmiş adaylarımızın bir 

bölümüne burs sağlanamaması söz konusu olabilmektedir. YÖK tarafından, feragat eden burslu öğrencinin yerine yerleşen yedek 

adayın burssuz olarak programdan yararlandırılması yönünde karar alınabilmektedir. Bu kararlar, bütçe ve ülke genelindeki geçerli 

başvuru sayıları çerçevesinde alınmaktadır.

Burs tutarları, yurtdışına gidiş öncesinde ve sonrasında gerçekleştireceğiniz tüm harcamaları (vize, sigorta, ulaşım, barınma, 

beslenme vb.) karşılamak için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, değişim süresince boyunca yapmanız gereken harcamaları ve bu 

harcamaları kendi kaynaklarınızla karşılayıp karşılayamayacağınızı tercih edilen ülkenin koşullarını da göz önüne alarak ayrıntılı bir 

biçimde değerlendirmelisiniz.

Mevlana kapsamında yabancı dil düzeyi konusunda kısıtlama olmamakla birlikte; anlaşmalı üniversiteler belli bir dil düzeyinin

altındaki öğrencileri kabul etmemektedirler. Bu nedenle, tercih edilen üniversitenin eğitim dilinde en az B1 düzeyinde (60/100) dil 

yeterliliğine sahip olma koşulu koyulmuştur.
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FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

“Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında 
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri 
bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim 
yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır. Farabi Değişim 
Programı, öğrenci bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir 
yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini 
amaçlamaktadır. 

Farabi Değişim Programı, iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi 
Değişim Programı Protokolü ile işlerlik kazanır. 
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• Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00/4.00
olması, 

• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 
2.50/4.00 olması gerekir. 



Tüm duyuru, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgileri için;

www ..   .. international.deu.edu.tr

erasmus@deu.edu.tr
mevlana@deu.edu.tr

farabi@deu.edu.tr

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..

http://www.international.deu.edu.tr/
mailto:erasmus@deu.edu.tr
mailto:mevlana@deu.edu.tr
mailto:farabi@deu.edu.tr


international.deu.edu.tr

erasmus@deu.edu.tr

Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak

Öğrenci Danışma Günleri

Salı/Perşembe Saat: 16:00 – 17:00


