
 

  

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR/YAZ YARIYILI 

ERASMUS+ KA131 
STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU 

(Sağlık ve Spor Konsorsiyumu 2022-1-TR01-KA131-HED-000053693 numaralı projeye ait 
hareketlilik duyurusudur.) 

 
 
ÖNEMLİ UYARI 
 
● Başvurmadan önce tüm ilan metnini dikkatle okuduğunuzdan emin olunuz. 
 
Sağlık ve Spor Konsorsiyumu: 
•       Diş Hekimliği Fakültesi 
•       Eczacılık Fakültesi 
•       Sağlık Bilimleri Fakültesi 
•       Spor Bilimleri Fakültesi 
•       Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
•       Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO 
•       Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 
•       Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 
•       Tıp Fakültesi 
•       İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sağlık Yönetimi bölümü 
•       Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Yönetimi  
 
● Başvuru sistemine yüklenecek bütün belgelerin PDF formatında olması gerekmektedir. 
 
● Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2022-1-TR01-KA131-HED-000053693 numaralı projenin 
süresi ile sınırlı olup, staj hareketliliği için 2022/2023 akademik yılı bahar/yaz dönemlerini kapsamaktadır. 
 
● Yerleştirme listesinde yer alan adaylardan hibe tahsis edilecek olanların sayısı 2022-1-TR01-KA131-HED-
000053693 numaralı projenin bütçesiyle ve staj hareketliliği kontenjanı ile sınırlıdır.  
Bu sebeple http://erasmus.sdu.edu.tr web sitesi üzerinden açıklanan yerleştirme sonuçları, hareketliliğe hak 
kazanan öğrencilerin tamamının hibe alacağı anlamına gelmemektedir.  
 
Önemli Bilgiler  
 
Başvuru Süreci Bilgilendirme Toplantıları 09 Kasım 2022 günü (Saat 12:30-13:30 arasında) Uluslararası İlişkiler 
Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.  
 
Başvurular 09 Kasım 2022 Çarşamba günü (Saat: 10.00) ile 23 Kasım 2022 Çarşamba günü (Saat: 17.30) 
arasında http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sistemi üzerinden alınacaktır. Başvuru dönemindeki tüm işlemler 
hareketlilik takvimi dâhilinde gerçekleştirilecektir. 
 
İngilizce ve Almanca dilinde gerçekleşecek sınav 07 Aralık 2022 Çarşamba günü (Saat: 12:30-13:30 arasında) 
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Dil sınavına girecek 
adayların listesi, sınav yeri ve saat bilgisi 01 Aralık 2022 Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi 
Erasmus Sayfasından ilan edilecektir (http://erasmus.sdu.edu.tr ). 
 
Almanca dil sınavına girmek isteyen öğrenciler duyuruda bulunan dilekçeyi doldurduktan sonra başvuru 
sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 
 
Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu metinde yer almayan konularla ilgili 
sorularınızı erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 
 



 

  

Başvuru Şartları 
 
● SDÜ'nün tam zamanlı öğrencisi olmak. 
 
● Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 kümülatif 
akademik not ortalamasına sahip olmak. Not ortalamasını eksik ya da yanlış beyan ettiği tespit edilen 
öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılır. Henüz not ortalaması oluşmamış adaylar bir önceki öğrenim kademesine 
ait kümülatif not ortalamasını kullanacaklarsa ilgili not ortalamasını gösteren belgeyi ibraz etmek zorundadır: 
- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 
- Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100; 
- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması 
gereklidir. 
 
● Öğrenim hareketliliği başvurusu yapacak öğrencilerin kendi bölümlerinin Erasmus+ anlaşmasının olması 
gerekmektedir.  
 
● Öğrenci, aynı öğrenim kademesinde (lisans/lisansüstü) daha önce hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmışsa, 
öğrencinin gerçekleştirdiği hareketlilik faaliyetlerinin toplam süresi 12 ayı geçemez. 
 
● Öğrencilerin transkriptlerinde önceki dönem ve yıllarda başarısız oldukları derslerinin bulunması, sınava 
başvuru için bir engel oluşturmaz. Kümülatif not ortalaması dikkate alınacaktır. 
 
Başvuru Nasıl Yapılmaktadır? 
 
Başvuru http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sitesi üzerinden yapılmaktadır. 
 
Başvuru yapabilmek için E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz 
yoksa https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar bağlantısından nasıl edineceğinize ilişkin 
bilgi alabilirsiniz.  
 
Yabancı Dil Sınav Sürecine İlişkin Bilgiler  
 
● Başvuru sistemine Yabancı Dil Belgesi Yüklemeyen Adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak olan 
Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. 
 
● Yabancı Dil Sınavı İngilizce olarak yapılacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil 
sınavlarından herhangi birisinden en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olan öğrencilerin yabancı dil 
sınavına girmeleri zorunlu değildir. Bu durumdaki öğrencilerin, ilgili belgelerini başvuru sistemine başvuru 
süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik Tablosuna ulaşmak için Lütfen Tıklayınız. 
 
● Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uluslararası değişim hareketliliği 
başvurularında yüz yüze olarak yapılan sınavların (Erasmus+, Mevlana, IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan çevirim içi sınavların geçerlilik 
süresi dolmuştur. ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının 
geçerlilik süresi 5 yıldır. TOEFL için geçerlilik süresi 2 yıldır. 
 
● Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından isteğe bağlı veya zorunlu 
İngilizce hazırlık eğitimi alarak bu eğitimi başarı ile tamamlayan ((70 ve üzeri), (son 2 yıla ait)) öğrencilerin 
başarı notlarını sisteme yükledikleri takdirde Erasmus Yabancı Dil Notu yerine kullanılabilecektir. Ancak bunu 
belgelemek ve sisteme yüklemek zorundadırlar.  
 
● Dil Sınavı 07 Aralık 2022 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. İngilizce sınavlarıyla 
ilgili bilgiler Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus web sayfasında (http://erasmus.sdu.edu.tr) ilan edilecektir. 
 
● Dil sınavından başarılı olmak için lisans öğrencileri için 100 puan üzerinden en az 50 puan almış olması, 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 100 puan üzerinden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. 



 

  

 
 
Değerlendirme Şartlarına İlişkin Bilgiler Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şu Şekildedir: 
 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 
kaydıyla) 

+10 puan 

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

+10 puan 
 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) 
önceliklendirilir 

+5 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’a tekrar başvurması 
halinde uygulanır) 

-5 puan 

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

-5 puan  

 
 *Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. 
Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya 
da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, 
veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, 
talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.  
 
Sonuçlara İtirazlar:  
 
      • Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) Sonuçlarına İtiraz: İtirazlar, yabancı dil sınavı sonuçlarının ilanını takip eden 
7 (yedi) takvim günü içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Ofisine şahsen ıslak imzalı olarak ya da 
erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir, e-postaların tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek üzere 
aşağıda yer alan telefon numaralarından bize ulaşmalısınız. E-posta yoluyla iletilen dilekçelerin ıslak imzalı 
versiyonları Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü adresine postalanmalı ya da 
şahsen teslim edilmelidir. 
 
    • Seçim Sonuçlarına İtiraz: Seçim sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde Süleyman 
Demirel Üniversitesi Erasmus Ofisine şahsen ıslak imzalı olarak ya da erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine 
iletilmelidir, e-postaların tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek üzere aşağıda yer alan telefon 
numaralarından bize ulaşmalısınız. E-posta yoluyla iletilen dilekçelerin ıslak imzalı versiyonları Süleyman 
Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü adresine postalanmalı ya da şahsen teslim edilmelidir.  
 
 
 
 



 

  

Hibe Desteği 
 

Ülke Grubu Misafir Olunacak Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim € Aylık Hibe Staj € 
1. ve  
2. Grup Ülkeler 

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

600 750 

3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Hırvatistan, Kuzey 
Makedonya, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya 

450 600 

 
 
İletişim Bilgileri: 
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü SDÜ Batı Kampüs Çünür/Isparta Isparta 
Türkiye 
E-posta: erasmus@sdu.edu.tr, dilekgurlevik@sdu.edu.tr   
Telefon: 0 246 211 82 01             
                
 


