
2022 ERASMUS+ PROJE DÖNEMİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU ÇAĞRISI 

  

 Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 

yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik 

çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Faaliyet süresi, her bir 

öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj 

faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki 

öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası 

gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce 

(hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. 
Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin 

aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir. 2022 

Erasmus+ Projesi kapsamında Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimizin başvuruları    04-18 Mart 2022 tarihleri arasında alınacaktır. 18 Mart 2022 

saat 17:00’dan sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

Staj Hareketliliği Takvimi 

 

İlan Tarihi: 25/02/2022 

Başvuru Başlama Tarihi:04/03/2022 

Son Başvuru Tarihi:18/03/2022 (Saat 17:00’da sistem başvuruya kapanacaktır.)  

Yabancı Dil Sınavı Tarihi: 25/03/2022    16:00 

Sonuçların İlanı: 08/04/2022 

İtiraz Süresi: 11- 13 Nisan 2022 

Nihai Sonuçların İlanı: 20/04/2022 

 

Başvuru belgeleri 

 

 Online Başvuru Formu: (Başvurular web sitemizdeki başvuru sekmesinden 

(http://erasmus.yalova.edu.tr/basvuru/ps13) alınacaktır. Normal süreçte öğrenciler 

başvuru formunun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırılmış imzalı belgeyi ofisimize elden 

teslim etmektedirler. Ancak pandemi sürecinde sistemden yapılan başvuru kabul 

edilecek olup imzalı belge talebi olmayacaktır.) 
 1 adet Transkript: ( Öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınan imzalı transkript belgesi 

yalovaerasmus@gmail.com adresine gönderilmelidir.  

 Kabul Belgesi (Letter of Acceptance) : Başvuru süresi içinde staj yapılacak 

işletmeden kabul belgesi alarak yalovaerasmus@gmail.com adresine gönderen 

öğrenci +10 puan alır. Kabul belgesi sunmadan hareketlilikten yararlanmaya hak 

kazanan öğrenciler ise proje süresi içinde kabul belgesi alarak hareketlilikten 

faydalanabilirler. 

 Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) tarafından yapılacak 

yabancı dil sınavına girmeyecek adaylar için Yükseköğretim Kurumu’nun tanıdığı 

eşdeğer dil belgeleri(YÖKDİL, YDS vb.) geçerlidir. Başvuru esnasında söz konusu 

dil belgesi olan öğrenciler (yalovaerasmus@gmail.com) email ile ulaştırmalıdır. 

(Geçerli yabancı dil belgesi olmayan adaylar YDYO'nun yapacağı dil sınavına 

katılmak zorundadırlar. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan 

İngilizce Sınavından en az 60/100 puan alınması gerekmektedir. Yabancı dil barajını 

geçemeyen öğrenciler değerlendirme dışı tutulacaktır. Gerçekleştirilmesi 

http://erasmus.yalova.edu.tr/basvuru/ps13


planlanan yabancı dil sınavı yüz yüze yapılacak olup; sınav salonlarına ilişkin 

bilgilendirme sınav öncesi web sitemizde yapılacaktır. 2020 ve 2021 yılı içinde online 

ortamda gerçekleştirilen yabancı dil sınavları geçerli olmayacaktır. 

2022 Erasmus+ Projesi Kapsamında "Erasmus+ Staj Hareketliliği" başvuruları 

değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

şunlardır: 

 

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 ile 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım 

veya barınma kararı alınmış öğrencilere  

+10 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul 

mektubu sunma  

+ 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  

-10 puan  

 

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari   şartları sağlamaları 

gerekmektedir: 
 

 Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 

birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, 

tam zamanlı öğrenci olması,  

 

  Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.20/4.00 olması,  

 

 Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış ise; 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 olması, 

 

 İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması,  

 



 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ 

dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni 

faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

 

Not: Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: 

doktora, tıpta ihtisas. 

TAHMİNİ KONTENJANLAR  

MESLEK YÜKSEK OKULLARI 1 

FAKÜLTELER 4 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 3 

TOPLAM 8 

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen 

bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. 

 

 

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı 

olarak hibe alacaktır. Öğrenci staj hareketliliği için öngörülen aylık destek hibeleri aşağıdaki 

şekildedir: 

 

Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği 
 

 
Ülke grupları  Misafir Olunacak Ülke  Aylık Hibe Öğrenim 

(Avro)  

Aylık Hibe Staj (Avro)  

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, Türkiye  

450  600  

 

Staj hareketliliğinde kurumlar arasında anlaşma zorunluluğu olmadığından üniversitemizde 

öğrenim görerek asgari şartları taşıyan tüm öğrenciler başvuru yapabilecektir. 

Gerçekleştirilecek staj faaliyeti 2 ay süreyle hibelendirilecek olup daha uzun süreyle kabul 

alan öğrenciler diğer ayları kendi imkanları ile finanse edecektir. Staj hareketliliğinden 



yararlanmak için yaz dönemi en uygun dönem olmakla birlikte akademik yıl içinde de 

gerçekleştirilebilir. 

 

Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik) 

 
Misafir Olunacak Ülke  Aylık Hibe Öğrenim (Avro)  Aylık Hibe Staj (Avro)  

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*  700  700  

5. ve 14. Bölge Ülkeleri*  600  750  

 

Ortak Ülkeler (1-14. Bölge Ülkeleri) 

 
Western 

Balkans  

(Region 1)  

Albania; Bosnia and Herzegovina; Kosovo; Montenegro  

Eastern 

Partnership 

countries  

(Region 2)  

Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Moldova; Territory of Ukraine as recognised by 

international law  

South- 

Mediterranean 

countries  

(Region 3)  

Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Libya; Morocco; Palestine; Syria; Tunisia  

Russian 

Federation  

(Region 4)  

Territory of Russia as recognised by international law  

Region 5  Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State  

Region 6  

Asia  

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, 

Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and 

Vietnam  

Region 7  

Central Asia  

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan  

Region 8  

Latin America  

Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela  

Region 9  Iran, Iraq, Yemen  

Region 10  South Africa  

Region 11  

ACP  

Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - 

Democratic Republic of the, Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial 

Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 

Haiti, Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 

Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia- Federated States of, Mozambique, 

Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And Nevis, 

Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Eswatini, 

Timor Leste - Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, 
Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.  



Region 12  

Industrialised: 

Gulf 

Cooperation 

countries  

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates.  

Region 13  

Other 

Industrialised 

countries  

Australia, Brunei, Canada, Chile, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, 

Singapore, Taiwan, United States of America, Uruguay.  

Region 14  Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom.  

 

 
 Staj faaliyetinin ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilecek 

olması halinde, bu yükseköğretim kurumunun kendi ulusal mevzuatları uyarınca 

yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla 

kabul eden kurum arasında ikili kurumlararası anlaşma imzalanmış olmalıdır. 

 
 Yükseköğretim Kurumları, kendilerine tahsis edilen hibenin %20’sine kadar bir 

bütçeyi Ortak Ülkelere (1-14 Bölgeler) öğrenci ve personel hareketliliği (sadece 

giden yönlü) gerçekleştirmeye tahsis edebilirler. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri  

 Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği değerlendirme ölçütlerine göre staj 

faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak 

başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme 

ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru 

sıralanmasına göre gerçekleştirilir. 

- Fonların etkin kullanımı amacıyla ve staj programlarını yapmış bulunan öğrencileri teşvik 

etmek üzere başvuru aşamasında kabul mektubu sunan öğrenciler ek puanla desteklenir. 

- Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus Hareketliliğinden faydalanan 

öğrencilerin başvurularında -10 puan uygulaması gerçekleştirilir. 

- Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve 

değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten 

faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması 

durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine 

bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine 

yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, 

hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik 

türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme 

uygulanır. Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. 

- Hak kazanmış oldukları halde ilan edilen son feragat tarihine kadar feragat dilekçesi 

getirmeyip daha sonraki bir tarihte feragat eden öğrenciler için takip eden yıllardaki Erasmus 

Hareketliliği başvurularında -10 puan uygulaması gerçekleştirilir. 



- Yararlanıcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde yeterli sigorta güvencesine sahip olmak 

zorundadır. (Sağlık sigortası, mesuliyet sigortası, kaza sigortası) 

Uygun Staj Yeri Örnekleri:  

 

 Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da 

eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör 

kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar 

uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:  

 

- Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler  

- Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları  

- Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları  

- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü 

oluşum/birlik  

- Araştırma enstitüleri  

- Vakıflar  

- Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul 

öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)  

- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar  

- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar  

- Yükseköğretim kurumları 

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) 

 Yükseköğretimde staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için 

Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi dil 

desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu 

desteğini içermektedir. Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, 

faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, 

OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava 

girme zorunlulukları bulunmamaktadır. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını 

etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince 

dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.  

 

Ödemelerin Gerçekleştirilmesi 

 

 Öğrencilerin ilk ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yer alan toplam 

hibenin %80 tutarında yapılır. İlk ödemeler, sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını 

izleyen 30 takvim günü içerisinde yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılır. Öğrencilerin 

dönüş sonrası yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin ardından kalan hibeleri hesaplarına 

yatırılır. Faaliyet dönemi sonunda öğrencinin çevrimiçi AB anketini doldurması, mali 

desteğin geriye kalan kısmının ödenmesini talep etmesi olarak kabul edilir. Anketin 

doldurulmasını müteakip en geç 20 takvim günü içinde kalan ödeme yapılır. Teknik sebepler 

haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında 

kesinti yapılır. 

 

 

 

 



Ödenen Hibenin Tamamının İadesi:  

 

 Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine 

geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik 

geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

Akademik Tanınma  

 

 Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma 

sağlamakla yükümlüdür. Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Staj Hareketliliği İçin 

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanmalıdır. Gönderen 

yükseköğretim kurumu, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması 

durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.  


