
 

 
 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI 

YÜKSEKÖĞRETİM STAJ HAREKETLİLİĞİ KONSORSİYUM PROJESİ 

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI 

 

Bu ilan Yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği olarak geçen Erasmus+ KA 1 (Key Action One) 

veya AE 1 (Ana Eylem 1); kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen, 

akademik ve üniversite dışı toplam 7 ortaktan oluşan, 2019-1-TR01-KA103-072134 ve 2020-1-TR01-KA103-

88753 projeleri kapsamındaki staj hareketliliği içindir. Üniversitemiz tarafından çıkılmış olan bu ilan sadece 

Öğrenci Staj Hareketliliğini Başvurularını kapsamaktadır. 

Başvuru tarihleri: 8 -23 Haziran 2021 

Hareketliliğe hak kazanılması durumunda hareketlilik en erken 1 Temmuz 2021 tarihinde başlatılabilir.  
 

 Genel Hükümler 
 

Staj hareketliliği Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya 

organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki 

bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi 

kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan 

akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere 

kullanılamaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş 

deneyimi elde etmesidir. 

Faaliyetin süresi Öğrencinin faaliyet süresi en az 2 aydır. Bununla birlikte, başvuruda bulunan öğrencilerden daha 

fazla öğrenci gönderebilmek adına hibe verilecek süre de 2 ay ile kısıtlanmıştır. 

Faaliyetin 

gerçekleştiği 

yer(ler) 

Staj yeri öğrenci tarafından bulunacaktır. Başvuru esnasında kabul mektubu yükleme 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kabul mektubu yükleyen öğrenciler +10 puan 

alacaklardır.  

 
 

Uygun 

katılımcılar 

Staj Hareketliliği Programından yararlanmak isteyen Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün 

öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı 

öğrenci olması gerekmektedir. 



 

 

 

 BAŞVURU ŞEKLİ 
 

1. Erasmus+ “Küçük Adımlar, Büyük Sonuçlar” Staj Hareketliliğine bölümünde staj zorunluluğu olan veya 

olmayan bütün öğrenciler başvurabilir. 

2. Başvurular OBIS üzerinden Belgeler menüsü altında yer alan “Erasmus Konsorsiyum Staj Hareketliliği 

Başvuru Formu” sekmesine tıklayarak yapılır.   

3. Başvuru esnasında staj yeri bulma ve kabul mektubu teslim etme zorunluluğu yoktur.  

BAŞVURU KRİTERLERİ 

1. Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları 

gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve dikey 

geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 

bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son 

transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır. 

2. Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin en az 2.50/4.00, genel akademik not ortalamasına sahip olmaları 

gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Henüz 

transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu 

dikkate alınır. 

3. 19-22 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmiş olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavından Erasmus+ Konsorsiyum 

Staj Hareketliliği için 50 ve üzeri puan almış olmak;  Pandemi şartları göz önünde bulundurularak 

ÖSYM’nin düzenlediği sınavlar da aynı baraj puanı üzerinden kabul edilecektir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan1 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

 
+10 puan2 

 Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

                                                      
1 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 öldürülenler”in 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. 
2 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. 
 



 

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 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: 

Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle 

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere 

mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ 

hareketliliğine tekrar başvurması halinde 

uygulanır) 

 

 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine 

tekrar başvurması halinde uygulanır) 

 
-5 puan 

   

Not: Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden 

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

ÖNEMLİ:  

Aynı anda birkaç hareketlilik türüne başvuruda bulunulması durumunda öğrenciden öncelik belirtilmesi 

istenecektir, önceliği dışındaki hareketlilik türlerinde Toplam Başarı Puanı (Dil Puanı + Akademik Başarı 

Düzeyi) üzerinden -10 puan düşürülecektir. (Örneğin aynı anda öğrenci hem 2021 Erasmus+ Staj 

Hareketliliğine, hem öğrenim hareketliliğine, hem de konsorsiyum projelerine başvuruda bulunmuştur. Bu 

durumda önceliği dışındaki ilk hareketlilik türlerinden -10, ikinci hareketlilik türünden -20, üçüncü 

hareketlilik türünden -30 puan düşülecektir.) Bunun için öğrenciden tercihini belirten dilekçe alınacaktır. 

KONTENJANLAR 

İlgili Erasmus Konsorsiyum Staj Hareketliliği için kontenjanlar üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına 

göre, bölümlerden gelen başvurular doğrultusunda eşit bir şekilde dağıtılacaktır. Hibeli olarak ön görülen 

toplam hareketlilik sayısı 10’dur. 

 HİBELER: 
 

 Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır. 

Saj hareketliliğinin min. süresi 2 aydır ve hibeli olarak desteklenecek staj süresi en fazla 2 aydır. Kurumumuza 

tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen 

öğrenciler, minimum kriterleri sağladıkları takdirde hibesiz olarak faaliyetten yararlanabilirler. 

 Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'u ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan 

sonra Staj hareketliliğinden faydalanacak öğrenci ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği 

Euro hesabına yatırılır. 

 Avrupa Komisyonu, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak 



 

 

  
durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan öğrenci ve personel için rehberlik, 

karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek olmak üzere, özellikle ek giderlere katkı sağlama 

sağlamaktadır. Bu ihtiyaca sahip öğrencilere/personele mevcut hibe ödemesinin dışında ek hibe desteği Ulusal 

Ajanstan talep edilecektir. Özel ihtiyaç talebi Ulusal Ajans tarafından uygun görüldüğü takdirde hareketliliğe 

katılan öğrenciler/ personel Özel İhtiyaç Desteği alabileceklerdir. 

 Hareketlilik süresinin 2 ayın altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi 

yapılmaz ve daha önce yapılan hibe ödemesi geri alınır. Öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve 

Erasmus programından faydalanamaz. 

 Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan 

hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe 

miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. 

 "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü 

yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan 

üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz 

olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay 

anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında 

hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan 

kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez. 

 
 HİBE TABLOSU: 

 
      Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanacak öğrencilere verilecek olan hibe miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne 

alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   
 

Hayat pahalılığına göre ülke 

türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık 

Öğrenci 

Staj Hibesi 
(€) 

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 

 


