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ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ  

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. Yükseköğretim kurumunda 

ders takibi staj olarak kabul edilmez. 

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 hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış 

olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği 

hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir. 

 

 

 

 

 



 

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER 

  

1- Online Başvuru Formu: Erasmus staj hareketliliği başvuruları online olarak yapılacak 

ve online başvuru evrakı sisteme eklenecektir.  

2- Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi. E-devlet üzerinden veya Öğrenci İşleri 

Direktörlüğü’nden alınmalıdır. 

3- İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (en az 45/100) 

başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul 

edilen KPDS, ÜDS, YDS (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil) ve YÖKDİL 

sınavlarından alınmış olan puanlar (en az 50/100); bu sınavlara ek olarak ÖSYM 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından 

yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave 

olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve 

Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine 

başvurular için geçerli sayılmaktadır.  

4- Davet Yazısı; Staj yapmak istediğin kuruluştan aldığın davet yazısı. Davet yazısı başvuru 

aşamasında sisteme yüklenmek zorunda değildir. Davet yazısı olan öğrencilere +10 puan 

ekleme yapılacaktır.  

5- Özgeçmiş (Europass CV formatında); Europass CV becerilerinizi ve yeterliliklerinizi 

görülür hale getirmenizi sağlayan standart bir özgeçmiş formatıdır. Bu doküman ile 

kişisel bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, eğitim ve öğretim bilgilerinizi ve kişisel 

becerilerinizi belirli bir formatta oluşturabilirsiniz. CV’nizi Hemen Oluşturmak İçin 

Tıklayınız. 

! Başvurunuz tamamlandıktan sonra başvuru durumunuz ‘Ofis Onayladı’ olarak 

güncellediğinde başvurunuz geçerli bir başvuru olacaktır. 

! Gerekli tüm bilgilendirmeler ve iletişim websitesi ve e-posta yoluyla yapılacaktır. Bundan 

dolayı başvurunuzu yaparken güncel kullandığınız e-posta adresini yazmanız önemlidir. 

! Bu başvuru ilanı ile üniversitemizden staj hareketliliğine hibeli olarak seçilebilecek toplam 

kontenjan 12 katılımcı ile sınırlıdır. 

https://erasmusoffice.karatay.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose


 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 

birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü 

Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 

öğrenci olması, 

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 

olması, 

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan 

öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri 

için lise mezuniyet notunun en az 75/100, 

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00 olması, 

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği 

faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek 

lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.  

4- Yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu 

husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin 

mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği 

yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden 

yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken açılan staj hareketliliği ilanına 

başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir. 

5- Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru 

yapılması.   

6- Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ 

Başvuru Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmaları.  

7- Başvuru yapmak isteyen adaylar 2020-2021 Akademik yılı için hareketliliğin fiilen 

başlamasının, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki 

kararlarına bağlı olduğunu, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da 

hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için 

yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve 

karşılanmayacağını kabul etmiş sayılırlar. 



 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

• Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının 

%50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır. 

• Daha önce öğrenim, staj veya konsorsiyum hareketliliği yapan öğrencinin Erasmus+ 

notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan düşürülür. 

• Hareketlilik yapacak öğrencinin, koordinatörlüğümüzce düzenlenecek olan 

oryantasyon eğitimine katılması zorunlu olup aksi durumda eksik bilgiden kaynaklı 

yaşanacak sorunlardan öğrenci kendisi sorumlu olacaktır. 

• Sonuçlar; Rektörlükçe görevlendirilmiş olan “Erasmus Seçim Komisyonu” tarafından 

ilgili kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçim sonuçları Erasmus 

Koordinatörlüğü internet adresi olan http://www.karatay.edu.tr/erasmus/ adresinde ve 

üniversite ilan panolarında açıklanacaktır. 

• Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus 

programından faydalanmasına engel değildir. 

• Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar: 

Seçim ve Değerlendirme Ölçütleri 

Ölçüt Puan Ağırlığı 

Akademik Başarı Düzeyi* 
%50 (Toplam 100 puan 

üzerinden) 

Dil Seviyesi 
%50 (Toplam 100 puan 

üzerinden) 

Şehit ve Gazi Çocuklarına** Engelli Öğrenciler (engelliliğin 

belgelenmesi kaydı ile) 
+15 puan 

Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydı ile) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere*** 
+10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) 

önceliklendirilir**** 
+5 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz-her hareketlilik -10 puan 



 

için ayrı ayrı olmak üzere) 

Başvuru esnasında davet/kabul mektubunun bulunması +10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 
-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

*****(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma 

uygulanır) 

-10 puan 

Üniversitemizde yapılan Erasmus İngilizce Dil sınavlarından 

herhangi birine gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 

(Her başvurulup girilmeyen sınav için -5)  

-5 puan  

*Akademik Başarı Düzeyi; 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşümlerinde “KTO 

Karatay Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınacaktır. 

 

**Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı 

sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu 

görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa 

bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, 

engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 

sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe 

teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını 

kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları 

Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

 

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 

sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi 

gerekir. 

****Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: 

dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve 

mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve 

ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve 

görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, 

talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. 

 



 

*****Aynı akademik yıl içerisinde iki hareketlilik (staj ve öğrenim) faaliyetine birden 

başvurulması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine 

bırakılır. 

 

Değerlendirme sonucundaki asil ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus 

Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır.  

 

Hibe Miktarları 

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir. 

• Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için 

Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından 

karşılanır. 

• Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden evvel, kalan %20’si ise değişimden 

döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir. 

• Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer 

çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti 

yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır. 

 

 

Ülke 

Grupları 

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

 

Aylık Hibe 

Staj  

(Avro) 

 

1. ve 2. Grup 

Program 

Ülkeleri 

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan.  

600 750 

3. Grup 

Program 

Ülkeleri 

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

450 600 



 

• İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir. 

• Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ya 

da Erasmus Bölüm Koordinatörlerine ulaşılmalıdır. Erasmus Bölüm Koordinatörleri 

 

UYGUN KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR 

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 (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE 

sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca 

yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili 

kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı) 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies_en ) 

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

Öğrenci Staj Hareketliliğinde Süreler 

https://erasmus.karatay.edu.tr/sayfalar/bolum-koordinatorleri/22
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en


 

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın 

kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi 

yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı 

tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin 

sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden 

çıkartılacak tatil süresi değildir. 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği 

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) Kendilerine 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.) 

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 aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir: 

 



 

 

Seyahat Desteği 

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek 

tutarları alacaklardır: 

-Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar 

-1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (yararlanıcı 

yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni 

mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir.  

 

 

 

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği 

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. 

 

Hibelerde Kesinti Yapılması 

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak 

kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar: 

1.Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 5’ten az olmamak üzere 

başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Yükseköğretim kurumu başarısızlık nedeniyle yapılacak 

kesinti miktarı ve nedenlerini önceden belirlemeli, hareketliliğe katılacak öğrencilere 

duyurmalı, öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmalı ve aynı 

durumlar için aynı kesinti miktarını eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulamalıdır. 

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: 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. 

 

 

 

Bilgi için: erasmus.karatay.edu.tr websitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Sorularınız için: erasmus@karatay.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 

Telefon: 4441251/ 7322-7876 

Whatsapp: +905302349376 

Instagram: ktokaratayuniversitesierasmus 

Twitter: Karatay_Erasmus 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü A Blok 3.Katta bulunmaktadır. 

 

 

http://erasmus.karatay.edu.tr/
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