
2021-2022 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

(ERASMUS KA103) ÖĞRENİM ve STAJ  

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

GENEL BİLGİLENDİRME 

• Yapılacak olan başvurular 2021-2022 Akademik yılı 2021 Güz / 2022 Bahar ve 2022 Yaz dönemlerini 

kapsamaktadır.  

• Öğrenci hangi dönem gitmek istediğini kendisi belirler.  

• Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, Yüksek Lisans veya 

Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00 olması gerekmektedir.  

• Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en güncel tarihli transkript kullanılır.  

• Başvuru takvimi içerinde mezun olması beklenen öğrencilerin yerleşim işlemi yapılmayacaktır. 

• Yüksek lisans veya doktora düzeyinin ilk döneminde başvuruda bulanan ve henüz transkripti oluşmamış 

öğrenciler için bir önceki öğrenim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.  

• Bu durumda öğrencilerin başvuru ekranına ilgili not ortalamasını girerek, mezuniyet belgelerini ya da 

transkriptlerini yüklemeleri beklenmektedir. 

• Başvuru yapan öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

hazırlanan yabancı dil sınavından (İngilizce / Almanca) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş 

sınavlardan (İngilizce / Almanca) 100 üzerinden en az 46 puan alması gerekmektedir.  

• Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavı 

çoktan seçmeli olup; dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır.  

• Bu dönem Erasmus KA103 öğrenim, staj hareketliliği için yabancı dil sınavı çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

Sınav ile ilgili bilgiler https://erasmus.sdu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.  

DİL BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ 

• 13 Mart 2018 tarihi itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafında 

yapılacak dil sınavının uluslararası değişim hareketliliği başvurularında (Erasmus, Mevlâna, IAESTE vb.) 

geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının 

geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği tanınan uluslararası sınavların geçerlilik süresi 

sonuç belgesinde yazdığı şekilde kabul edilir.  

• 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.  

• Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan dil sınavı dışındaki 

sınavlara ait sonuç belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur. 

• Yabancı Diller Yüksek Okulunca son iki yılda yapılmış yabancı dil sınav sonuçları başvuru sistemimizde 

otomatik olarak kayıtlıdır (12 Mart 2019 tarihi itibariyle yapmış olduğumuz sınavlarda (23.10.2020 – 

30.10.2020 tarihli online sınavlar hariç) geçerli puan almış olan öğrenciler). 

• Ancak, ilgili sınavlar haricinde denkliğini kabul ettiğimiz diğer sınavların sonuç belgelerinin başvuru 

esnasında sisteme yüklenmesi ve sınav notunun manuel olarak sisteme girilmesi zorunludur. 

• Sisteme belgesini yüklemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak sınava girecek 

öğrenci listesinde yer alacaktır. 

• Koordinatörlüğümüzün anlaşmalı olduğu Üniversitelere, bölümlere ve kontenjan sayılarına 

https://erasmus.sdu.edu.tr/ adresindeki “İkili Anlaşmalar” linkinden ulaşabilirsiniz. 



• Başvurunuzu yaparken lütfen telefon üzerinden değil- bilgisayar ortamında yapınız. 

• Kayıt bağlantısına ulaşmak için http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035 adresine 

tıklayınız. 

• Sizden istenmiş olan bilgileri ve evrakları eksiksiz olarak tamamlayınız / yükleyiniz.  

• Daha önce Erasmus değişim programına katılmış olan öğrenciler var olan şifrelerini unuttular ise “Şifremi 

Unuttum” butonundan şifrelerini yenilemeliler. Şifre mailinin gelmesi yaklaşık 10 dakika sürebilir. 

Herhangi bir problem yaşarsanız Koordinatörlüğümüzle e-posta ya da telefon yoluyla irtibata geçiniz.  

• Başvurularınızı yaparken ve Koordinatörlük ile irtibata geçerken problem yaşamamanız adına Hotmail / 

Windowslive / Outlook uzantılı olmayan bir e-posta ile işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir.  

• Başvuru bitiş tarihi ve süresine dikkat ediniz. Sistem otomatik olarak kapandığı için daha sonra başvuru 

yapmanız mümkün olmayacaktır.  

• Erasmus değişim programına yapılan başvurularda öğrencinin kendisinden kaynaklanan sorunlardan 

Koordinatörlüğümüz sorumlu olmayıp, öğrencinin sorumluluğu altındadır. 

 

Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şu Şekildedir: 

Ölçüt Ağırlık Puanı 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına* (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan 

Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrencilere** (belgelenmesi kaydıyla) 

+10 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-5 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma 
uygulanır)   

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 
kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 
düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 
katılmama (öğrencinin Erasmus hareketliliğine tekrar 
başvurması halinde uygulanır)  

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 
girmeme (öğrencinin Erasmus hareketliliğine tekrar 
başvurması halinde uygulanır)   

-5 puan 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken 

veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle 

gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 

Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler 

sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus öğrenci 

hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım 

veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

 



ERASMUS PROGRAMI ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ  

• Erasmus Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan 

kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, 

projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.  

• Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı 

yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel 

ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları 

belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal 

ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten 

sonra hibesinde artış talep edilemez. Özel İhtiyaç Desteği hibe başvuru formları, Merkezin internet 

sitesinde, http://bit.ly/1VeGOLV yayımlanmaktadır.  

• Özel İhtiyaç Ek Hibesine Nasıl Başvurulur?  

• Erasmus özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için SDÜ Erasmus Ofisine 

talebinizi iletiniz. İlgili başvuru için doldurulması gereken form ve sağlanması gereken ek bilgi-belgeler 

konusunda bilgi aldıktan sonra başvuruların eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Değerlendirme 

bu bilgiler ışığında Ulusal Ajans tarafından yapılacaktır. 

 

Aylık Hibe Miktarları: 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülke Aylık Hibe 
Öğrenim (Euro) 

Aylık Hibe Staj 
(Euro) 

 
 

1. 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 

 
 

2. Grup Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Kuzey Makedonya, 
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye 

 
 
 

300 

 
 
 

400 

 

İletişim: erasmus@sdu.edu.tr  

0 246 211 82 01 / 82 02 / 16 23/ 80 61 

 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

 


