
2023 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. 2023 

Erasmus+ Projesi kapsamında Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimizin başvuruları    17-31 Mart 2023 tarihleri arasında alınacaktır.  

 

 

 

Staj Hareketliliği Takvimi 

 

İlan Tarihi: 10/03/2023 

Başvuru Başlama Tarihi: 17/03/2023 

Son Başvuru Tarihi :31/03/2023 

Yabancı Dil Sınavı Tarihi: 12/04/2023 (Sınavın şekli, yeri ve saati Nisan ayında 

duyurulacaktır. Yabancı Dil Sınav sonucu en az 60 olmalıdır.) 

Sonuçların İlanı: 28/04/2023 

İtiraz Süresi: 1-5 Mayıs 2023 

Nihai Sonuçların İlanı: 09/05/2023 

 

 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

 

Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden online olarak alınacaktır. Başvuruda 

bulunan öğrencilerin başvurularına güncel transkript belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

Ayrıca Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Sınavına girmeyip başka bir 

yabancı dil belgesi olan öğrencilerimiz dil belgelerini de yükleyeceklerdir. Yüklenen dil 

belgesi YÖK tarafından eşdeğerliliği olan bir belge olmalıdır.) Başvuru süresi içinde staj 

yapılacak işletmeden kabul alan öğrenciler +10 puan alır. Kabul belgesi olan öğrenciler 

başvuru sistemine belgelerini yüklemelidir. 

 

 

 

 

 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/


2023 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 

Birinci ve ikinci derece akrabaları veya 

kendileri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana 

gelen ve ülkemizin 10 ilini etkileyen 

deprem faaliyetinin yaşandığı illerde 

ikamet ediyorsa 

+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. 

 

 

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  

 

 

❖ 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 

 

Ödemelerin Gerçekleştirilmesi 

 

Öğrencilerin ilk ödemeleri, öğrenci hibe sözleşmesinde yer alan toplam hibenin %80 tutarında 

yapılır. İlk ödemeler, sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını izleyen 30 takvim günü 

içerisinde yapılır. Öğrencilerin dönüş sonrası yükümlülüklerinin yerine getirmesinin ardından 

kalan hibeleri hesaplarına yatırılır.  

 

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. 

 

Hibesiz Yararlanma 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz 

öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli 

öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe 

hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması 

öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

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.  



Ekonomik Açıdan İmkanı Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik 

ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak 

tanımlanmıştır. 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 

2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış öğrencilere 

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar 

4) Şehit/Gazi çocukları 

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına 

veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi 

kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge 

ibraz edilmesi yeterlidir.) 

6) Engelliler 

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, 

yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul 

edilmez. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek 

kaydıyla, hareketlilik türüne göre aylık 250 € İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. 

 Yeşil Seyahat Desteği 

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir 

hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil 

seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana 

vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır. 

 Özel İhtiyaç Desteği 

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. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe 

verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe 

talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme 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. 

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı 

belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine 



ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik 

kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek 

yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim 

duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna 

ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç 

duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme 

Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili 

olmalıdır. 

 

 

TAHMİNİ KONTENJANLAR 

MESLEK YÜKSEK OKULLARI 2 

FAKÜLTELER 5 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 3 

TOPLAM 10 

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene 

kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. 

 


