


ERASMUS+ PROGRAMI STAJ 
HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME

2022-2023

25 Kasım 2022

Melike ETİK 
Uluslararası Eğitim Programları Uzmanı

http://erasmus.yasar.edu.tr



• Yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin 
akademik çalışma alanıyla ilişkili olarak yurtdışındaki bir 
kurum veya kuruluşta staj yapma sürecidir. 

• Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul 
edilemez.

ERASMUS
STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR? 



• Yükseköğretim kurumunda örgün öğretim 
kademelerinin herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı 
öğrenciler zorunlu stajı olsun ya da olmasın,

 Kayıt dondurmuş olan  öğrenciler, kayıt 
dondurdukları dönemde başvuru yapabilir ancak 
hareketlilikten faydalanamazlar. 

 Mezun durumundaki öğrenciler mezun olmadan 
önce başvurmak koşulu ile başvurabilirler.

FAALİYETE KATILABİLMEK İÇİN 
ASGARİ ŞARTLAR



FAALİYETE KATILABİLMEK İÇİN 
ASGARİ ŞARTLAR

 Başvuru sonrası «YDYO» tarafından düzenlenecek ve 
uygulanacak olan İngilizce dil yeterlilik sınavından 50 ve 
üzeri puan alınması,

 Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00
kümülatif not ortalaması,

 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00
kümülatif not ortalaması,

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



MEZUN DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER

• Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve mezun olduktan 
sonra da gerçekleştirilebilir. 

• Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun 
öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş 
öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

• Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 
ay içinde tamamlanmış olmalıdır. 

• Bu süre içerisinde askerlik görevini tamamlamak üzere silah altına 
alınan yeni mezunların askerlik süreleri 12 aylık bu azami süreye 
eklenir. 

• Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede 
gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir. 



DOKTORA HAREKETLİLİĞİ

• Doktora öğrencileri ve mezunlarının (‘post-docs’)
öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için yurtdışında 
kısa  dönemli (5-30 gün) veya uzun dönemli (2-12 ay) 
fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği 
gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal 
hareketlilik de eklenmesi mümkündür. 

• Başvurular aynı tarih aralığında ayrı başlık altında 
alınacaktır.

• “Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer 
yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine 
katılabilir.



• Staj faaliyeti süresi, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta, son sınıflar da 

dahil olmak üzere çağrıya çıkılan akademik yılın bahar yarıyılının sona 

ermesinden sonra başlar. 

• Bir sonraki akademik yıl başlamadan sona erer.

• Mezun öğrenciler için mezuniyet sonrası proje bitiş tarihinde son 

bulmak koşulu ile 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

STAJIMI NE ZAMAN YAPACAĞIM



• Staj Hareketliliği çağrısına çıkılacak olan Erasmus projeleri:

• 2021-2022 projesi : 20 kişi

• 2022-2023 projesi: 20 kişi

ERASMUS PROJELERİ ve KONTENJAN

PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ 31/10/2023

31/07/2024PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ



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.



NEREDE STAJ YAPABİLİRİM?

STAJINIZ, BÖLÜMÜNÜZLE VE MESLEKİ 
ALANINIZLA İLGİLİ OLMALIDIR!!



NEREDE STAJ YAPABİLİRİM?

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. 



NEREDE STAJ YAPABİLİRİM?

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 (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim 
kurumları ECHE sahibi olmalı, Programla ilişkili olmayan ülkelerdeki 
yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci 
tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlar 
arası anlaşma imzalamış olmalı) 



HANGİ KURULUŞLAR UYGUN DEĞİLDİR?

• Avrupa Birliği Kurumları ve  AB Ajansları

• AB Programlarını Yürüten Ulusal Ajans v.b. 
Kuruluşlar



HANGİ ÜLKELERDE STAJ YAPABİLİRİM?

PROGRAMLA İLİŞKİLİ ÜLKELER

• Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Güney Kıbrıs, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, 
İsveç, İtalya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, 
Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, 
Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, Sırbistan, Yunanistan



HANGİ ÜLKELERDE STAJ YAPABİLİRİM?

PROGRAMLA İLİŞKİLİ OLMAYAN ÜLKELER

• Programla ilişkili olmayan ülkelere aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir.

• https://erasmus.yasar.edu.tr/documents/

• Staj faaliyetinin Programla ilişkili olmayan 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 kurumlar arası anlaşma 
imzalanmış olmalıdır. 

https://erasmus.yasar.edu.tr/documents/


NASIL STAJ YERİ BULABİLİRİM?

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

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

• Bölüm koordinatörleriniz 

• Üst sınıflarınız, Kişisel bağlantılarınız

• Sosyal ağlar, Forumlar

• Avrupa’da şubesi olan Türk firmaları

https://erasmusintern.org/


KABUL MEKTUBU

• Kabul mektubu kurumun/firmanın antetli kağıdına yazılmış 
olmalı, öğrenci bilgileri, staj tarihleri, öğrenciye verilecek 
görevler gibi bilgileri ve stajın Erasmus programı kapsamında 
yapılacağı bilgisini de içermelidir. 

• Kabul mektubu aynı zamanda vize başvurusunda da 
kullanılacağı için önemli bir evraktır ve mutlaka imzalı ve kaşeli 
olmalıdır. 

• Başvurusuna kabul mektubu ekleyen adaylara +10 puan 
verilecektir.

• Kabul mektubu son teslim tarihi: Kesin tarih web sayfasında ilan 
edilecektir.

• Öğrencilerin son teslim tarihine kadar kabul alamamalarından 
yükseköğretim kurumu sorumlu tutulamaz. 



HİBE DESTEĞİ

• Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca 
yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir 
bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği 
verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının 
tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

• Hibenin %70’i yola çıkmadan önce , %30’u stajın tamamlanmasını 
müteakip talep edilen belge ve bilgilerin ofise tesliminden sonra 
ödenir.

• Staj hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanmak mümkündür. 
Yedek listede yer alan öğrenciler hareketlilikten hibesiz
faydalanabilmek için sonuçların açıklanmasını müteakip ofise 
başvuru yapabilirler.



ÜLKELERE GÖRE HİBE MİKTARLARI

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

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

750 (*)

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya

600 (*)

(*) Hareketlilikler 2021-2022 ve 2022-2023 projeleri kapsamında ve bu proje 
kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.



İLAVE HİBE DESTEĞİ

• 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. 

• Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu 
durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre 
İlave Hibe Desteği Sağlanabilecektir.

• 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. 



İLAVE HİBE DESTEĞİ - ALT KATEGORİLER

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, 

anne-babasına 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



YEŞİL SEYAHAT

• Yeşil Seyahat, karbon salınımını ve hareketliliğin çevresel 
ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan seyahat 
imkanlarıdır.  

• Yeşil Seyahat uçak hariç, araç paylaşımı, gemi, otobüs v.b. 
gibi seyahat imkanlarını içermektedir.

• Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil 
seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro 
tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar 
bireysel destek hibesi verilebilecektir. 



ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS)

• Erasmus programından faydalanmaya hak kazanan 
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.



AKADEMİK TANINMA

• Zorunlu stajı olan veya olmayan tüm öğrenciler Erasmus 
stajından faydalanabilir .

• Erasmus Staj Hareketliliğinin tanınması zorunludur.

• Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki (Zorunlu) staj 
süresinin tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak tanınması 
gereklidir. 

• Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise 
(Zorunlu olmayan) , yükseköğretim kurumu tanımayı, 
yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek 
suretiyle gerçekleştirir.



ÖNEMLİ DETAYLAR!!!

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

• Öğrencinin yurtdışına çıkış, pasaport ve vize işlemleri, 
konaklama temin edilmesi öğrencinin 
sorumluluğundadır. 



BAŞVURU

BAŞVURU TARİHLERİ: 
18 Ocak – 2 Şubat 2023

Başvuru ile ilgili detaylar Erasmus web sayfası 
«Apply Erasmus» sekmesinde ilan edilecektir.



BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Erasmus Başvuruları 1 Mart 2022 tarihinden itibaren Türkiye genelinde bu 
platform üzerinden alınmaktadır.

• Online başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır. Belgeler elden teslim 
edilmeyecektir. 

• Kümülatif Not Ortalaması sistemden otomatik olarak çekilecektir. Lütfen kontrol 
ediniz! KNO’nuzun doğru olmadığını düşünüyorsanız transkriptinizi başvurunuza 
yükleyebilirsiniz. 

• Staj Hareketliliği başvurularına “Kabul Mektubu” yükleyen adayların toplam 
puanına 10 puan eklenecektir. 

• Staj Hareketliliğine başvuran tüm adaylar, Kabul Mektuplarını 15 Mart 2023 
tarihine kadar sisteme yüklemekle yükümlüdür. 

• Kabul Mektubu olmayan Staj Hareketliliği başvuruları reddedilecektir. 
• TOEFL, YDS, e-YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL puanınız varsa resmi sonucu 

başvurunuza yükleyerek denkliğinin kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. 

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


DİL SINAVI

 Üniversitemizi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

 B2 seviyesinde bir sınavdır, web sayfamızda deneme 
sınavları yer almaktadır.

 Başvuru esnasında geçerli dil belgesi sunulması dil 
sınavından muafiyet sağlayabilir. Geçerli sınavlar: 
TOEFL, YDS, YÖKDİL

 Dil Sınavı tarihi ve yeri, başvuru sayısına göre sınıf 
tahsisinden sonra belirlenmekte olup web sayfasında  
«Apply Erasmus» sekmesinde duyurulacaktır. 



SEÇİM ÖLÇÜTLERİ



SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI

• Dil sınavının açıklanmasını takiben akademik 
başarıları, dil sınavı puanları ve  merkez tarafından 
ilan edilen değerlendirme ölçütleri kapsamında 
aldıkları nihai puanları belirlenen öğrencilerin listesi 
«Erasmus Öğrenci Hareketliliği Komisyonu» 
tarafından değerlendirilir.

• Asil ve yedek listeleri içeren sonuç listeleri web 
sayfasında ilan edilir.

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



SONUÇLAR AÇIKLANDI!!!

 Asil Listedeki 

öğrenciler ile 

e-mail yoluyla 

iletişime 

geçilerek 

gerekli bilgiler 

verilir.



SEÇİM SONRASI

• Asil listedeki öğrenciler hibe alarak hareketlilikten 
faydalanırlar.

• Yedek Listedeki Öğrencilerin hareketlilikten hibesiz
faydalanmaları mümkündür. Sonuçların açıklanmasını 
takiben 1 hafta içerisinde ofis ile iletişime geçmeleri 
gerekmektedir.

• Hareketlilikten feragat etmek isteyen asil listede yer 
alan öğrenci ofisten temin edeceği feragat dilekçesi 
ile bilgilendirme toplantısından sonra 1 hafta içinde 
ofise başvurmak ile yükümlüdür.



SEÇİM SONRASI

• Asil listeden gerçekleşen her öğrenci feragatinden 
sonra yedek listeden sıra ile asil listeye geçiş sağlanır.

• Kabul Mektubu sonuçların açıklanmasını takiben 1 
hafta içerisinde ofise teslim edilmelidir.

• Oryantasyon Toplantısı düzenlenerek detaylı 
bilgilendirme yapılır.



Yaşar University International Office

https://www.facebook.com/YasarInternational

Yasarintoffice

https://twitter.com/YasarIntOffice

Yasarint

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

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...


