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• Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 
yurtdışındaki bir program ülkesinde bir işletme veya 
organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya 
çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

ERASMUS STAJI NEDİR? 



• Faaliyetin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik 
çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde 
ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak 
gerçekleştirilmeleri gerekir. 

• Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı 
kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin 
araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi 
çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. 

KAPSAM



• Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını 
tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 
çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj 
faaliyeti olarak kabul edilmez. 

• Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki 
eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde 
etmesidir. 

KAPSAM



NEREDE STAJ YAPABİLİRİM?

STAJINIZ, BÖLÜMÜNÜZLE VE MESLEKİ ALANINIZLA 
İLGİLİ OLMALIDIR!!

• İşletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, 
ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan 
kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik 
kuruluşları, yükseköğretim kurumları (kamu-özel)

• Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri 
ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya 
ait, sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik 
faaliyette bulunan girişim



HANGİ ÜLKELERDE STAJ YAPABİLİRİM?

PROGRAM ÜLKELERİ
• AB Ülkeleri :Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, 

İrlanda, İsveç, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 
İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

• AB Üyesi olmayan Program Ülkeleri: Makedonya, 
İzlanda, Lihtenştayn, Norveç



HANGİ KURULUŞLAR UYGUN DEĞİLDİR?

• Avrupa Birliği Kurumları ve  AB Ajansları

• AB Programlarını Yürüten Ulusal Ajans v.b. 
Kuruluşlar



• Staj sürecindeki masraflar için belirli miktarda 
maddi destek (Hibe)

• Staj süreciniz mezun öğrenciler hariç AKTS kredisi 
ile tam olarak tanınması 

• Uluslararası iş deneyimi

ERASMUS STAJININ GETİRİLERİ NELERDİR ?



NASIL STAJ YERİ BULABİLİRİM?

• ESN tarafından geliştirilmiş olan 
https://erasmusintern.org/ web platformu

• erasmus.yasar.edu.tr «Erasmus Placement Calls»

• Bölüm koordinatörleriniz / Hocalarınız

• Üst sınıflarınız, Kişisel bağlantılarınız

• Sosyal ağlar , Forumlar

• Avrupa’da şubesi olan Türk firmaları

https://erasmusintern.org/


STAJ SÜRESİ

• Program kuralları gereği 2-12 ay arası staj 
yapılabilmekte olup üniversitemize tahsis edilen 
hibeden daha fazla öğrencimizin faydalanması için 
bu sürenin 2 ay (60 gün) ile sınırlandırılmasına karar 
verilmiştir.

• 2 aydan fazla staj yapmak isteyen öğrencilerimiz 
projenin bitiş tarihinde sona ermek koşulu ile kısmi 
hibeli olarak (sadece 2 ay için hibe alarak) stajlarının 
süresini düzenleyebilirler.



STAJ SÜRESİ

• Mezun durumundaki öğrencilerimiz de proje bitiş 
tarihinde son bulması koşulu ile kısmi hibeli olarak 
(sadece 2 ay için hibe alarak) 2 aydan fazla staj 
yapabilirler. 

• Erasmus staj tarihleri planlanırken derslerin bitiş ve 
başlama tarihleri mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır!



• Yükseköğretim kurumunda kayıtlı aktif öğrenci olmak, 

 Mezun durumundaki öğrenciler için mezun olmadan önce 
başvurmuş olmak  koşulu ile ilgili proje sona ermeden önce 
mezuniyetinden sonraki 12. aya kadar

 Zorunlu stajı olsun ya da olmasın

• Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için en az 2.20 kümülatif not ortalaması,

• Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az 2.50 kümülatif not
ortalaması,

• Staj yapılacak işletmeden alınmış Kabul Mektubu olmak,

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ hareketliliği
faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin
12 ayı geçmiyor olması .

BAŞVURU KABUL KOŞULLARI



BAŞVURU

https://applyerasmus.yasar.edu.tr/

BAŞVURU TARİHLERİ: 
19 Ocak – 3 Şubat 2022

Dil sınavı: 
Web sitesindeki duyurulardan takip ediniz!

https://applyerasmus.yasar.edu.tr/


BAŞVURU SÜRECİ

1. Adım: Staj yapılacak kuruluştan kabul mektubu 
alınması,
2. Adım: Online başvurunun tamamlanması,
3. Adım: Başvuru formu ve ek belgelerin eksiksiz 
olarak 03 Şubat 2022 saat 17:00’ye kadar Bölüm 
Koordinatörlerine teslim edilmesi 

Koordinatörlerin Listesi: erasmus.yasar.edu.tr



BAŞVURU EVRAKLARI

 Kabul mektubu

 Başvuru formu

 Geçerli dil belgesi varsa dil sınavından 
muafiyet sağlar
TOEFL: 60 ve üzeri
YDS ve YÖKDİL: 50 ve üzeri

 Transkript



SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

• Yabancı dil yeterliliği:
Başvuru sonrası «YDYO» tarafından düzenlenecek ve 
uygulanacak olan İngilizce dil yeterlilik sınavından 50
ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

• DİL SINAVI ÖRNEĞİ: erasmus.yasar.edu.tr 



SEÇİM ÖLÇÜTLERİ



SEÇİM SÜRECİ

• Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan 
öğrencilerin listesi dil sınavını yapacak olan YDYO 
Müdürlüğü’ne gönderilir.

• YDYO tarafından yapılan sınavın sonuçları 2-3 
hafta içerisinde tarafımıza ulaşır.

• Dil sınavının açıklanmasını takiben akademik 
başarıları, dil sınavı puanları ve  merkez 
tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri 
kapsamında aldıkları nihai puan belirlenen 
öğrencilerin listesi en yüksekten düşüğe doğru 
sıralanarak oluşturulur.



SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI

• Bu liste «Erasmus Öğrenci Hareketliliği Komisyonu»na
sunulur.

• Komisyondan çıkan karar internet sitesinde ilan edilir.

• Sonuçların açıklanması minimum 5-6 hafta 
sürebilmektedir. Lütfen web sayfasından takip 
ediniz…

• Kontenjanlar, ilgili yılda üniversitemize tahsis edilen 
hibeye göre komisyon tarafından belirlenmektedir.



ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS)

• Erasmus programından yararlanacak öğrenciler (anadilinde 
konuşanlar hariç),  zorunlu olarak faaliyet öncesi ve 
sonrasında çevrimiçi olarak dil sınavına tabi tutulacaklardır. 

• İlk dil sınavını tamamlamayan öğrenci ile sözleşme 
imzalanmamakta ve dolayısı ile öğrenci yurtdışına 
gönderilmemektedir.

• Bu sistem; daha çok sayıda kişinin dil yeterliliğinin 
geliştirilebilmesi, hareketliliğin kalitesinin arttırılabilmesi ve 
olumlu etkilerinin ölçülebilmesi için geliştirilmiştir.



ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe

Staj (Avro)

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, 

Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, 

Portekiz, Yunanistan

600 (*)

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya

400 (*)

(*) Hareketlilikler 2020-2021 projesi kapsamında ve bu proje kuralları çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir.



ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

• Özel ihtiyaç sahipleri ek hibe desteği alabilmektedir. 

• Kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, 
hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel 
katılımcılar bilgi almak için başvurabilirler.

• Özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, 
kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi gerekir. (Örneğin: özel ihtiyaç 
desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin 
bilgileri veren doktor veya engellilik kartı fotokopisi, kronik 
hastalıklar için doktor raporu)



ÖNEMLİ DETAYLAR!!!

• Staj hareketliliğinden hibesiz olarak da 
faydalanabilirsiniz.

• Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan 
öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul 
edilmez ve ödenen hibe geri alınır!

• Hibenin %70’i yola çıkmadan önce , %30’u stajın 
tamamlanmasını müteakip gerekli evrakların ofise 
tesliminden sonra ödenir.



FOLLOW US!!!

Yaşar University International Office

https://www.facebook.com/YasarInternational

https://twitter.com/YasarIntOffice

Yasarint

https://www.instagram.com/yasarint/?hl=tr

Yasarintoffice

Yasaruniversity
https://www.youtube.com/user/YasarUniversity

https://www.facebook.com/yasareuc
https://www.facebook.com/YasarInternational
https://twitter.com/YasarIntOffice
https://www.facebook.com/yasareuc
https://www.instagram.com/yasarint/?hl=tr
https://www.youtube.com/user/YasarUniversity


YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE 

PROGRAMLAR OFİSİ

Bilgi için:
https://erasmus.yasar.edu.tr 

Sorularınız için:
melike.etik@yasar.edu.tr

erasmus@yasar.edu.tr

TEŞEKKÜRLER...


