
 

 

 

2022-2023 AKADEMİK YILI 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

DUYURUSU 

(2022-1-TR01-KA131-HED-000054480 Numaralı 

projeye ait hareketlilik duyurusudur.) 

İlan Tarihi: 04 Kasım 2022 

 

Staj Hareketliliği: Öğrencilerin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir 

işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj 

yapmasıdır.  

- Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.  

- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır. 

- Hareketlilik süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 

ay arasında bir süredir.  

- Staj hareketliliği, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son 

sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.  

- Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj hareketliliği 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. 

- Staj hareketliliğinin süresi en az 60 gün olmalıdır; staj süresinin en fazla 90 günü 

hibelendirilmektedir. 

- Başvuru öncesinde staj yapılacak işletme/kurum ile stajın konusu, kapsamı ve benzeri 

konularda bölüm/program koordinatöründen ve bölümün/programın staj 

komisyonundan onay alınması zorunludur. Staj komisyonu ve bölüm/program 

koordinatörü tarafından onaylanmayan başvuruların kabul edilmesi mümkün değildir.  



ÖNEMLİ UYARI! 

- Başvurmadan önce ilan metnini ve Erasmus+ değişim programları yönergesini lütfen 

dikkatle okuyunuz. Metinde yer almayan konularla ilgili sorularınızı 

erasmus@fbu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

- Başvuru sistemine yüklenecek tüm belgelerin Pdf formatında olması gerekir. 

- Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2022-1-TR01-KA131-HED-

000054480 projesinin süresi ile sınırlı olup, staj hareketliliği 30 Eylül 2023 tarihine 

kadar gerçekleştirilebilir. 

ÖNEMLİ BİLGİLER! 

- Başvurular 30 Kasım – 30 Aralık 2022 tarihleri arasında 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sistemi üzerinden alınacaktır. Çevrimiçi başvuru 

sistemi 30 Aralık 2022 Cuma günü saat: 23.59’da kapanacaktır. 

Tarih Açıklama 

04 Kasım 2022 Başvuru İlanının Duyurulması 

30 Kasım 2022 saat: 00.00 Çevrim içi Başvuru Sisteminin Açılması 

30 Aralık 2022 saat: 23.59 Çevrim içi Başvuru Sisteminin Kapanması 

04 Ocak 2023 Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına Girecek Adayların İlan Edilmesi 

Tarih İlan Edilecektir  Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı 

Tarih İlan Edilecektir Ön Yerleştirme Listesi Duyurulması  

Tarih İlan Edilecektir İtiraz Süreci 

Tarih İlan Edilecektir Nihai Yerleştirme Listesinin Duyurulması  

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Erasmus+ öğrenci staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru aşamasında 

aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.  

- Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde bir bölüm/programa kayıtlı tam zamanlı 

öğrenci olmaları. 

- Ön lisans ve lisans düzeylerde en az bir yarıyıl eğitime devam etmiş olmaları. 

- Başvuru esnasında kayıtlı olduğu programda genel not ortalaması oluşmamış lisansüstü 

öğrenciler, bir önceki mezun oldukları lisans ya da yüksek lisans mezuniyet not 

ortalamalarıyla, belge sunmak şartıyla başvuru yapabilirler. 

mailto:erasmus@fbu.edu.tr
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- Başvuru için güncel genel not ortalamasının ön lisans ve lisans düzeyinde en az 

2.20/4.00 ve lisansüstü düzeyde ise en az 2.50/4.00 olması gerekir. 

2. Çift anadal öğrencileri bir başvuru döneminde iki anadaldan biri için Erasmus+ değişim 

programına başvuru yapabilir ve hareketliğe katılabilir.  

3. Araştırma görevlilerinin başvuru sırasında ilgili birim yöneticisinden yazılı onay almış 

olması gerekir.  

4. İngilizce ve Türkçe dil hazırlık programı ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri 

Erasmus+ değişim programlarına başvuramaz.  

5. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği 

gerçekleştiremez. Ancak kayıt dondurulan dönemde hareketliliğe başvuru yapılabilir.  

6. Lisansüstü programlarda kredili veya kredisiz ders yükünü tamamlamamış tezli yüksek 

lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus+ değişim programlarından yararlanması için 

öğrencinin tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ile Enstitü 

yönetim kurulu kararı gerekir.  

7. Bir öğrencinin aynı öğrenim düzeyi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, 

Erasmus Mundus burslusu olarak veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan 

öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan 

Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi 

aynı öğrenim düzeyi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 

(öğrenim/staj) toplam süresi 12 ayı geçemez. İki kademenin birleşik olduğu programlar 

(bütünleşik doktora gibi) ile iki kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp 

eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam süre en fazla 24 aydır. 

8. Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+ değişim 

programlarından yararlanılamaz.  

a. Doktora yeterlik sınavına girmemiş olan öğrenciler için doktora yeterlik 

sınavına girilmesi gereken son yarıyılda. 

b. Tez önerisi savunmasına girilmesi gereken son yarıyılda. 

c. Programın azami süresinin son yarıyılında. 

BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

Başvuru yapabilmek için E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Başvurular 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden e-devlet kimlik doğrulaması ile alınacaktır.  

Çevrim içi başvuru sisteminde istenen bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve aşağıdaki belgeler 

sisteme yüklenmelidir. Eksik ve/veya doğru olmayan belge ile yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  



-  Kabul Mektubu: Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri belirleyip, gerekli 

yazışmaları yaparak kabul mektubu almalıdır. Bu belgenin içeriğinde kesinlikle olması 

gereken bilgiler:  

o Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında olduğu 

o Stajın Hareketliliğinin tarih aralığı  (Bu tarihi belirlemeden önce vize hazırlık 

sürecinizin ortalama ne kadar süreceği araştırılmalıdır) 

o Stajın konusu ya da staj pozisyonu 

o Staj yapılacak kurumun bilgileri 

o Onay veren kişinin ismi, pozisyonu ve iletişim bilgileri 

- Güncel Transkript: Başvuru süresi içerisinde alınmış, doğrulanabilir, QR kodlu 

transkript olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programına yeni kaydolmuş ve 

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GPA) oluşmamış öğrenciler 2022-2023 güz yarıyılı 

kayıtlarını gösteren son transkripti (not ortalaması içermiyor olsa dahi) ve en son mezun 

oldukları bölüm/programa ait transkriptlerini sisteme yüklemelidir. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Yerleştirme puanı aşağıdaki tabloda yer alan puanlama doğrultusunda yapılacaktır.  

Ölçüt  Ağırlıklı Puan  

Akademik başarı düzeyi (YOK 4’lük sistem notlarının 

100’lük sistem karşılıklarına göre)  

%50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi (yapılacak dil sınavından B1 ve üzeri alan 

öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır) 

%50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Şehit ve gazi çocukları +15 puan* 

Engelli öğrenciler (belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan** 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrenciler (belgelenmesi kaydıyla) 

+10 puan*** 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan  

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  -10 puan  



Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) 

önceliklendirilir  

+5 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  

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Hareketlilikle 

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere 

mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır)  

-5 puan  

Dil sınavına mazeretsiz girmeme (öğrencinin 

Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  

-5 puan  

*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. 

**Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu 

raporunu ibraz etmesi gerekir. 

***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. 

**** 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. 

UYGUN STAJ YERİ ÖRNEKLERİ 

Staj Hareketliliği için kurumlararası anlaşma şartı aranmamaktadır. 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 ECHE sahibi yükseköğretim 

kurumları)  

STAJ YERİ İÇİN TAVSİYELER 

Çevrenizdeki alanınızda yetkin insanlarla sohbet edip, derslerde karşılaştığınız mesleğinizle 

ilgili kurumların isimleri ve gitmeyi planladığınız ülke/şehir isimleriyle internette arama 

yaparak kurum arayabilirsiniz.  

Seçtiğiniz kurumlara özgeçmişiniz ve ilgili kuruma başvurma motivasyonunuzu içerebilecek 

şekilde hazırladığınız bir ya da birkaç çeşit başvuru mailini göndererek kabul mektubu almaya 

çalışınız.   

Birkaç yerden kabul alırsanız değerlendirmeyeceğiniz fırsatlar için ilgili kurumları mutlaka 

bilgilendiriniz. 

Staj yeri ilanlarının bulunduğu ve staj sürecinizi planlama aşamasında size rehberlik edebilecek 

bilgi ve paylaşımlarının olduğu, aşağıdaki networklerden yararlanabilirsiniz. 

- https://erasmusintern.org/  

- https://www.praxisnetwork.eu/  

- https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage  

- https://www.leo-net.org/  

- http://globalplacement.com/  

- https://www.trainingexperience.org/  

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN HİBE MİKTARI 

Staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilere en fazla 3 ay (90 gün) için hibe desteği sağlanır. 

Toplam kontenjan sayısı 8’dir. İlk etapta tahmini olarak her birime 1 kontenjan ayrılmıştır. 

Başvuru gelmeyen birimlerin kontenjanları, diğer birimlerdeki başvuru oranına göre, adil ve 

şeffaf bir şekilde diğer birimlere verilecektir.  
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Birim Adı  Kontenjan 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1 öğrenci 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 öğrenci 

İletişim Fakültesi 1 öğrenci 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 1 öğrenci 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 öğrenci 

Spor Bilimleri Fakültesi 1 öğrenci 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 öğrenci 

 

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe 

miktarları tablosu aşağı yer almaktadır: 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke 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, Türkiye 

600 

 

Not: İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. 

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. 

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 ve/veya 

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 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde aylık 250 Euro ilave hibe desteği 

sağlanabilecektir. Öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Her talep ofisimiz 

tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’na danışılacak ve kendilerinden onay alınacaktır.  

YEŞİL SEYAHAT DESTEĞİ 

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek 

seferlik 50 Euro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek 

hibesi verilebilecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Kat: L1 Oda No: 12 

erasmus@fbu.edu.tr 


