
Öğrencilerimiz Erasmus+ programı kapsamında 
2 tür hareketlilikten faydalanabilmektedir.

ERASMUS+

Hareketlilik kapsamında gidilecek kurum ile üniversite arasında bir anlaşma şartı bulunmaz.

Hareketlilik süresi minimum 2 aydır, bu sürenin altında kalan hareketlilikler hibelendirilemez.

Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör 
olmalıdır.

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

Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan 
önce (halihazırda önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları Erasmus+ kapsamında staj faaliyeti için uygun değildir.

Hareketlilik anlaşmalı üniversitelerimiz arasında gerçekleştirilir.

Hareketlilik süresi minimum 1 dönem maksimum 1 akademik yıldır.

Çift anadal'da öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadal 
üzerinden hareketliliğe başvurabilir.

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi 
bir akademik ücret talep edemez.

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim 
kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini 
ödemeye devam eder.
Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.

ÜLKE GRUPLARI VE BU ÜLKELERE GİDECEK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK AYLIK HİBE MİKTARLARI

ÜLKE GRUPLARI HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK HİBE ÖĞRENİM (AVRO) AYLIK HİBE STAJ (AVRO)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

3. 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

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

500€ 600€

300€ 400€

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatlerinde ayrıca destek verilmemektedir. 
Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Başvuru Şartları:

Önlisans/Lisans Programları: Kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

Lisansüstü Programlar: Kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

Değerlendirme Kriterleri:

Not Ortalaması: %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Dil Seviyesi       : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ STAJ HAREKETLİLİĞİ



ERASMUS+

The duration of the mobility is minimum 2 months. Mobilities below 2 months period can not 
be granted.

The economic sector in which the internship will take place should be related to the current 
vocational education program of the student.

The studies, scientific researches and projects carried out by the students to complete or 
support their own scientific studies are not considered as internship activities.

Graduated students can not apply for the mobility.

Student who froze registration are not eligible for mobility.

After graduation, the application must be made before the student graduates (when he/she 
is already an associate, undergraduate or graduate student).

European Union Institutions and EU agencies are not eligible for internship activities within 
Erasmus+.

Mobility is carried out among our partner universities.

Duration of mobility is minimum 1 semester and maximum 1 academic year.

Students studying in double major can only apply for mobility from one major in the 
same application period.

The host institution of higher education can not charge any academic fee from the 
student who comes within the scope of Erasmus+.

Students continue to pay their tuition fees they normally pay, if any, by registering in 
their higher education institutions during the period of their activities abroad.

Students who froze registration are not eligible for mobility.

COUNTRY  GROUPS AND MONTHLY GRANTS GRANTED TO STUDENTS GOING TO THESE COUNTRIES

COUNTRY GROUPS HOST COUNTRIES FOR MOBILITY MONTHLY GRANT FOR STUDIES (EURO)
MONTHLY GRANT FOR 
TRAINEESHIP (EURO)

1. and 2. Group
Programme Countries

3. Group Programme
Countries

United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, 
Iceland, Liechtenstein, Luxemburg, Norway, Germany, 
Austria, Belgium, France, Cyprus, Holland, Spain, Italy, 
Malta, Portugal, Greece

Bulgaria, Czech Republic, Esthonia, Croatia, Latvia, 
Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey

500€ 600€

300€ 400€

Students are not supported for round-trips for mobilities for studies and traineeship among program countries.
Grants are only contributions, not to cover the student's full costs of the activity.

Criteria for Application:

Associate/Bachelor Degree: Cumulative grade point average should be at least  2.20/4.00 

Graduate Degree:  Cumulative grade point average should be at least  2.50/4.00 

Criteria for Evaluation:

GPA: 50% (Out of 100 points)

Language Level: 50% (Out of 100 points)

STUDENT MOBILITY FOR 
TRAINEESHIPStudents can benefit from 2 types of mobility within 

the scope of Erasmus+ program.

STUDENT MOBILITY FOR 
STUDIES

No obligation to have agreement between the facilities.


