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*  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.  

*  Yukarıdaki 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. 

 

*** Öğrenme Hareketliliği-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. Staj 

faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi 

elde etmesidir.  

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak 

staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir 

sektör olmalıdır.  

 Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere 
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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. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci 

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

dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun 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 - 

 


