
2019-2020  ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİ PAKETİ 

 

H   k  l l k        l   n       l n   m    k ll n l   k      l n   m   l   l           l kl  

p  nl     nl     : 

Öl    A   l kl  P  n 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
1
 

Dil seviyesi (İngilizce) %50 (toplam 100 puan üzerinden)
2
 

Şehit ve gazi çocuklarına +5 puan
3
 

Engelli Öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 

+5 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

 

+ 5 puan
4
 

Programdan daha önce aynı kademede 

yararlanmış olma (hibeli veya hibesiz) 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma 

 

-10 puan 

Hareketl l ğe seç len öğrenc ler  ç n: 

 ükseköğret m kurumu tarafından hareketl l kle 

 lg l  olarak düzenlenen toplantılara eğ t mlere 

mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a 

tekrar başvurması halinde uygulanır) 

 

-5 puan 

1 
Hareketliliğe başvurabilmek için gerekli minimum transkript ortalaması tüm kademeler için 60 100'dür. 

2 
Hareketlilik için gerekli olan dil düzeyi: Önlisans Lisans: 60 - Y.Lisans/Doktora: 70

 

3
  uhar p gaz ler ve bunların eş ve çocukları  le harp şeh tler n n eş ve çocuklarının yanı sıra 12 4 1991 tar h ve 3713 sayılı Terörle  ücadele Kanunu’nun 21. 

 addesine 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  n eş ve çocukları  le 23 Temmuz 2016 tar h ve 667 sayılı KHK’n n 7. 

 addes  uyarınca, 15 Temmuz 2016 tar h nde gerçekleşt r len darbe teşebbüsü ve terör eylem   le bu eylem n devamı n tel ğ ndeki eylemler sebebiyle hayatını 

kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  

4 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. 

 

_____________________________________________________________________________________ 



*  Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler en geç 27.03.2020 Cuma 

günü gidecekleri kurum kuruluştan davet mektuplarını tedarik etmiş olmalıdır. Aksi 

takdirde sırasına göre yedek listesinden bir öğrenci programdan faydalanmaya hak 

kazanacaktır. 

*  Davet mektubunu alan adaylar bu mektubu Dış İlişkiler   Erasmus+ Ofisine 

ibraz edip vize için gerekli olan belgelerini talep edebilirler. (Bu süreçte yurtdışında 

kalma sürelerinin minimum iki katını kapsayan süreli pasaport çıkarmaları 

gerekmektedir. Pasaport için gerekli harç muafiyet belgesini Dış İlişkiler   Erasmus+ 

Ofisinden tedarik edebilirler.  

*   ukarıdaki işlemleri tamamlayan öğrenciler vize başvuruları için gidecekleri 

ülkenin konsolosluklarına veya temsilciliklerine bireysel başvurularını yapar. 

*  Erasmus+ Bölüm koordinatörleri eşliğinde hareketlilik için gerekli olan 

Learning Agreement for Traineeship belgesi hazırlanıp tüm taraflarca imzalandıktan 

sonra bir kopyası ofise teslim edilmelidir. 

*  Vize alındıktan sonra öğrenci T.C. Ziraat Bankası'ndan açacağı EURO hesabı 

dekontu ve pasaporttaki vize sayfasının fotokopisi ile Dış İlişkiler   Erasmus+ Ofisine 

uğrayıp yurtdışına çıkıştan önceki son adım olan Hibe Sözleşmesini hazırlatıp tüm 

taraflara imzalattıktan sonra bir kopyasını yanına alır. Öğrencinin yurtdışına çıkışını 

müteakip 45 gün içerisinde hesaplanan hibenin %80'i belirtilen hesaba yatırılır.  

*  Bu işlemleri tamamlamadan yurtdışına çıkan öğrenciler vekalet bırakmadıkları 

takdirde hiçbir şekilde hibe talebinde bulunamazlar.  

*  Hareketlilik tamamlandığında öğrencinin karşı kurumdan alıp Dış İlişkiler / 

Erasmus+ Ofisine teslim edeceği Kalış teyit belgesine (Confirmation of Stay) göre 

geriye kalan %20'lik hibe hesaplanır ve gerekli şartlar karşılandığı takdirde ödeme 

yapılır. 

 

*** Ö   nm  H   k  lili i-Staj  

 Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir 

işletmede staj yapmasıdır. “Staj , bir yararlanıcının programa katılan başka bir 

ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve veya 

çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı 

kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz 

çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. S  j f  liy  i,     n inin 

    n isi ol     m sl ki   i im  l n n    yg l m l  i    n yimi  l     m si i .  
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Staj f  liy  inin     n inin  iplom  p og  m  i in zo  nl  olm s    kl nm z. 

An  k s  j y p l   k  konomik s k   ,     n inin m      m sl ki   i im 

p og  m  il  ilgili  i  s k    olm l    .  

 Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek 

üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul 

edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar 

kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak 

gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir 

araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da 

ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine 

yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında 

değerlendirilir.  

 Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 

ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim 

programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde 

staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.  ezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde 

öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, 

lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.  ezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz.  

 Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma 

merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde2 belirtilen işletme tanımına uyan diğer 

kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal 

statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya 

ait her tür kurum kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette 

bulunan girişimdir. 

 Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu 

olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp 

kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde 

edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.  

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun 

değildir:  

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. 

ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)  

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar - 


