
 
 
 
 
 
 

2021-2022 ERASMUS+ 

STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 

 

31 Mayıs 2022 tarihine kadar staj faaliyetinden yararlanmak isteyen         

öğrenciler, 15 Ocak 2021 - 15 Şubat 2021 tarihler arasında çevrimiçi başvuru            

formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Staj Başvuru Koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR 

 

● En az bir ders dönemini tamamlamış tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans            

ve doktora öğrencileri başvurabilirler. 

 

● Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 veya 58/100;           

lisansüstü-doktora öğrencileri için en az 2.50/4.0 veya 65/100 not         

ortalamasına sahip olması gerekir. 

 

● Hazırlık sınıfı öğrencileri programa başvuramazlar.  

 

● Erasmus+  Stajına tüm bölümlerden öğrenciler başvurabilmektedir. 

 

● Yabancı Dil Puanı (6 Mart 2020 tarihinde yaptığımız erasmus yabancı dil 

sınav puanı, YDS puanı veya YÖKDİL) en az 50 olan öğrenciler 

başvurabilirler. 
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STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJELERİMİZ VE KONTENJANLARI 

 
 
 

 

Kontenjanların Değerlendirilmesine Dair Esaslar 

 

● 2021-2022 Staj ilanına başvuran öğrencilerimiz, mevcut kontenjanlar       

doğrultusunda Erasmus Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecektir. 

 

● 2021-2022 Staj hareketliliği projelerimize başvuran öğrencilerimiz, yukarıdaki       

tabloda yer alan projelerden bir tanesinden yararlanabilecektir. 

 

Not: Tabloda yer alan projeler, Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında olup faaliyet           

içerikleri aynıdır.  
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Proje adı Proje numarası Kontenjan 

öğrenci sayısı 

Proje bitiş 

tarihi 

Erasmus 19’ 2019-1-TR01-KA103-063217 25 31.05.2022 

UNİKOP 19’ 2019-1-TR01-KA103-063249 10 31.05.2022 

UBESK 19’ 2019-1-TR01-KA103-072103 2 31.05.2022 

UNİKOP 20’ 2020-1-TR01-KA103-088916 10 31.05.2022 

UBESK 20’ 2020-1-TR01-KA103-088786 1 31.05.2022 

ESOGU 20’ 2020-1-TR01-KA103-091508 6 31.05.2022 

Toplam  54  



2020-2021 ERASMUS HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ 

 

 
 

 
 

HİBE MİKTARLARI 
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EYLEM 

SORUMLU 

BİRİM  

15.01.2021-15.02

.2021 

Online Başvuru formuna 

https://onlinebasvuru.erbakan.edu.tr/erasmus-

staj adresinden erişebilirsiniz. 

Bilgi İşlem 

Daire 

Başkanlığı  

Başvurular 

15 Şubat 2021 

tarihinde saat 

23:59 da kapanır. 

Başvuru sayfasına öğrenci işleri otomasyon 

sisteminden transkript alınarak taratılır ve 

sisteme eklenir. 

Aday Öğrenci 

 

 

 

 

22.02.2021 
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü kazanan asil 

ve yedek aday listesini ilan eder. 

Erasmus 

Kurum 

Koordinatörlüğ

ü  

2 22 Şubat-26 

Şubat 2021 
Seçim sonuçlarına itirazlar yapılır. Aday Öğrenci 

 

1 Mart -5 mart 

2021 

Vazgeçmek    isteyen    öğrenciler    feragat 

dilekçelerini erasmus@erbakan.edu.tr mail 

hesabına gönderir 

Aday Öğrenci 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe Staj 

(Avro) 

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, Kuzey Makedonya, Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

400 

https://onlinebasvuru.erbakan.edu.tr/erasmus-staj
https://onlinebasvuru.erbakan.edu.tr/erasmus-staj


● 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. 

● Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere         

gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

● Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme     

ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
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Ölçüt Ağırlık Puan 

Akademik başarı düzeyi % 50 ( toplam puan üzerinden) 

Dil seviyesi % 50 ( toplam puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına + 15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin 

belgelenmesi kaydıyla) 
+ 10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı 

alınmış öğrencilere 

+ 10 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu 

sunma 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) - 10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma - 10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde 

feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

İki hareketlilik türünden 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’a 

tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 



● Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe aylık        

hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık        

100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı          

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2.       

Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine        

muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan      

imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından      

yararlanırlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl       

Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun     

kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz       

etmesi gereklidir. 

● Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması,       

önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim      

öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz.      

Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi       

içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. 

● 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. Yükseköğretim kurumunun      

vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için      

bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde        

vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz. 

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 

● Online başvurusu ile ilgili sorularınızı 

erasmusonlinedestek@erbakan.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. 

● Başvuru formunu doldurmadan önce sisteme yükleyebilmek      

için öğrenci işleri otomasyon sisteminden alınmış      

transkriptinizi, Kimliğinizi (arkalı-önlü) ve fotoğrafınızı     

(renkli) taratıp, yükleyin. 

● Başvuru formunu yazıcı bağlı olan bir bilgisayarda açıp        

doldurunuz, çıktısını alıp saklayınız. 

● Başvuru formları Erasmus ofisine ya da Bölüm       

Koordinatör-lüğüne teslim edilmeyecektir. 

 

 

 

Online başvuru için TIKLAYINIZ ( Son gün 15/02/2021 ) 
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