
 

 

 

2018- 2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ BAŞVURU İLANI 
Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP) 

 

Staj Hareketliliği Nedir? 

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir İşletmede staj 
yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 
bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 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. 

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

 Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde 
ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme 
amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya 
da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine 
yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.  

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ 
Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir 
işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa 
olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette 
bulunan girişimdir. 
 
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak 
çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde 
uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. 

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

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 
 (bk. https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutions-bodies_en) 
 
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 
 
Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak 
gerçekleştirilir. 
 

 Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.  
 Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. 

 
Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye 
uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı 
olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj 
yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi 
çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu 
tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir. 



 

 

 
Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari 
sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da 
durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. 
Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet 
geçersiz sayılır ve hibe ödenmez. 

 

Asgari Şartlar 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir: 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 
ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması, 

2- Birinci kademe (Ön lisans, Lisans Programları) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının 
en az 2.20/4.00 olması 

3- İkinci ve üçüncü kademe (Lisansüstü Programlar) öğrencilerinin kümülatif akademik not 
ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, 

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 
ayı geçmemesi. 

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının 
tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin 
kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz 
seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki 
yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz 
seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri 
yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 

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 öğrenci başvurusunun 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. 

 

 

 

 



 

 

Seçim Ölçütleri 

2018 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak 
değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

 

ÖLÇÜT AĞIRLIKLI PUAN 
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Şehit ve gazi çocuklarına +15 Puan 
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 Puan 
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 Puan 
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 Puan 

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe 
dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, 
faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.  

Yabancı Dil Sınavına başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, 
yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim 
puanlarından “-5 puan” düşürülür. 

Hibe Desteği 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 
ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili 
masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği 
faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke 
grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek 
öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
 

Hayat 
Pahalılığına Göre 
Ülke Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Alık Hibe Öğrenim 
(Avro) 

Aylık Hibe Staj 
(Avro) 

1. ve 2. Grup 
Program Ülkeleri 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, 
Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda, 
Lüksemburg, Almanya, Belçika, Güney 
Kıbrıs, Hollanda, Portekiz, İspanya, Malta, 
Yunanistan 

500 600 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

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

300 400 

 



 

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için 
ayrıca destek verilmemektedir.   

Öğrencilerin ödemeleri, hareketlilik öncesi %80, hareketliliğin başarılı bir şekilde tamamlanması ile %20 
oranında olacak şekilde 2 taksitte yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılmaktadır. 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer 
başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 
Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme 
yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

Engelli Öğrenciler İçin İlave Hibeler 

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel 
ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe 
verilebilmesi için konsorsiyum yürütücüsü kurum tarafından Merkezden ilave hibe talebinde 
bulunulması gerekmektedir.  

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün 
öncesine kadar yapılabilir.  

 

Başvuru Esnasında Talep Edilecek Belgeler: 

1- Başvuru Formu 
2- Güncel Transkript 
3- Kabul Mektubu (Başvuru sırasında ‘’Kabul/Davet Mektubu olamayan öğrencilerin başvuruları 

kabul edilmeyecektir.) 

*Kabul mektubu, staj görülecek kuruma ait antetli kâğıt da minimum 2 ay süreli olacak şekilde açık staj 
tarihlerini içermelidir. (Örnek: 01/07/2019- 01/09/2019) 
*İmzalı/mühürlü olmalıdır. 
*Staj tarihlerinin gidilecek ülkenin resmi tatilleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi 
gerekmektedir. 
 

Başvuru Tarihi: 01 KASIM 2018- 11 OCAK 2019 

Başvuru Yeri: Uluslararası Programlar Direktörlüğü 

Başvuruya Açık Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Adı: İlgili ilana tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitü 
öğrencileri başvuruda bulunabilmektedir. 

Kontenjan Sayısı: 15 

*Tüm Yüksekokul/Fakülte/Enstitülere eşit olacak şekilde bir öğrenci kontenjanı verilmektedir.  

Öğrencilerin Erasmus puan sıralaması üniversite genelinde yapılacak, sıralamada üstte olan öğrenci 
fakültesine ayrılmış kontenjanın sahibi olacaktır. Boşta kalan 4 kontenjan ise 
Yüksekokul/Fakülte/Enstitü ayrımı gözetilmeksizin, listede en üst sırada olan ilk 4 öğrenciye 
verilecektir. Hak kazanan öğrencilerimizin haklarından vazgeçmesi durumunda, boşta kalan kontenjan 
yedek listede sıralamada üstte olan ilgili Yüksekokul/Fakülte/Enstitü öğrencisine verilecektir. 

 



 

 

ÖRNEK: 

AD-SOYAD FAKÜLTE/MYO/ENSTİTÜ & BÖLÜM ERASMUS PUANI 
X ECZACILIK F. / Eczacılık  95 
Y TIP F. / Tıp 94 
Z FEF/ İngiliz Dili ve Edebiyatı 93 
A FEF/Moleküler Biyoloji ve Genetik 92 
B SBF/ Hemşirelik 91 
C İİSBF/ İşletme 90 
K SBF/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 89 
L GSTMF/ Mimarlık 88 
M GSTMF/Gastronomi ve Mutfak Sanatları 87 
D MYO/ Aşçılık 86 
T İİSBF/ Uluslararası İlişkiler 85 
G MF/ Bilgisayar Mühendisliği 84 
F SHMYO/ Anestezi 83 
S MF/ Makine Mühendisliği 82 
R TIP F. / Tıp 81 
H SAĞLIK BİLİMLERİ E./ Kök Hücre ve Doku 

Mühendisliği 
80 

E SOSYAL BİLİMLER E./ İşletme Tezli Yüksek Lisans  79 
 

Yukarıdaki listeye göre, X öğrencisi Eczacılık Fakültesi’nin, Y öğrencisi Tıp Fakültesi’nin, Z öğrencisi Fen 
Edebiyat Fakültesi’nin, B öğrencisi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, C öğrencisi İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi’nin, L öğrencisi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin, D öğrencisi Meslek 
Yüksekokulu’nun, G öğrencisi Mühendislik Fakültesi’nin, F öğrencisi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun, H öğrencisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün, E öğrencisi de Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 
kontenjanını almıştır. 

Hareketlilik için hak kazanan öğrenciler listeden çıkarıldığında, kalan öğrenciler yedek listeyi 
oluşturmaktadır. 

 

AD-SOYAD FAKÜLTE/MYO/ENSTİTÜ & BÖLÜM ERASMUS PUANI 
A FEF/Moleküler Biyoloji ve Genetik 92 
K SBF/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 89 
M GSTMF/Gastronomi ve Mutfak Sanatları 87 
T İİSBF/ Uluslararası İlişkiler 85 
S MF/ Makine Mühendisliği 82 
R TIP F. / Tıp 81 

 

Her bölüme 1 kontenjan dağıtıldıktan sonra geriye kalan 4 kontenjan listenin en üstündeki 4 öğrenciye 
( A, K, M, T) verilir. Tıp Fakültesi kontenjanını kazanmış olan Y’nin hakkından vazgeçmesi durumunda, 
boşta kalan kontenjan S’ye değil, Tıp Fakültesi öğrencisi olan R’ye verilir. 



 

 

*Yedek listede bulunan öğrenciler, talep etmeleri durumunda hibesiz olarak hareketlilikten 
faydalanabilecektir.  

Hibelendirilecek Gün Sayısı: Staj hareketliliklerinin 2 ay olacak şekilde hibelendirilmesi 
planlanmaktadır. Hibelendirilecek gün sayısı, başvuruların kapanması ile kesinlik kazanacak olup, asil/ 
yedek liste ile birlikte ilan edilecektir. 

 

*Başvuruların kapanması ile, Yabancı Dil Sınavı gün ve saat bilgileri, erasmus.istinye.edu.tr uzantılı 
web sayfamızda duyurulacaktır. 

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER; 

 Öğrenci seçiminde asgari B1 seviyesinde yabancı dil sonucu talep edilecektir, barajı geçemeyen 
öğrenciler başarısız sayılacaktır. 

 
 Başvuru sonrası yapılacak Yabancı Dil Sınavına mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan 

öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları 
halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülecektir. 

 
 Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrencilerimizin, kazananların 

ilan edilme tarihi itibari ile en geç 15 gün içerisinde feragat bildiriminde bulumaması halinde, 
daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşürülecektir. 


