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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ  

2021-2022 BAŞVURU KILAVUZU 

2020 BÜTÇE DÖNEMİ 
 

 Başvurular,  24 Mayıs 2021 (Saat 10.00) – 04 Haziran 2021 (Saat 15:30) arasında ve çevrimiçi 

sistem üzerinden alınır.  

 Başvuru, sınav, itiraz vb. işlem tarihleri için, web sayfamızdaki süreç takvimini inceleyiniz. 

 Doğru başvuru yapabilmek için, bu kılavuzdaki bilgilerin tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. 

 

Başvuru Koşulları 
Koşullarla ilgili açıklamalar için parantez içindeki yönlendirmelere bakınız. 

 

 YTÜ’de örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans/ yüksek lisans/ doktora) bir 

yükseköğrenim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak 

o İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz. 

 

 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)  (bkz. madde 1. Not Ortalaması) 

o Lisans öğrencileri için asgari 2.40/4.00  

o Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 3.00/4.00  

 

 Mevcut öğrenim kademesi içinde Erasmus+ ve/veya LLP döneminde, yükseköğrenim 

faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi 

(bkz. madde 2. Faaliyet Türleri ve Süreleri) 

 

 Yabancı dil puanı (bkz. Başvuru çağrı metni) 

 

 Çift anadal öğrencileri tek bir anadaldan başvuru yapabilir. 

 

 Öğrencilerin alttan veya kalmış oldukları derslerinin olması, başvuru yapmalarına engel değildir. 

Ancak, programdan faydalanmalarını engelleyebilecek kendi bölümlerine ait uygulamaları/ 

yönetmelikleri dikkate almaları gerekir. 

 

 Staj hareketliği için, staj yapılacak kurumdan alınmış uygun ölçütleri taşıyan bir Kabul Mektubunu 

Erasmus+ Program Birimine, süreç takviminde belirtilen tarihte iletmeniz gerekir.  

(bkz. madde 4. Staj Kabul Mektubu) 

 Öğrenciler öğrenim gördükleri seviye dışındaki seviyeler için başvuru yapamazlar. Lisans öğrencisi 

yüksek lisans, yüksek lisans öğrencisi doktora için başvuru yapamaz. 
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Başvuru Koşulları ile ilgili Açıklamalar 

1. Not Ortalaması 

 

 Öğrenciler, mevcut AGNO’ları ile başvuru yapacaktır.   

 AGNO’lar Erasmus+ Program Birimi tarafından USIS ve GSIS’ten otomatik olarak çekilecektir. 

 

2. Faaliyet Süresi 

Staj Faaliyeti: 

 Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme 

veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma 

sürecidir.  

 Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora)  için ayrı ayrı geçerli 

olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta 

(çağrı metnini inceleyiniz) ve öğrenim programlarının son sınıflarında 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. 

Öğrencinin hibe alması ya da almaması, bu kuralı ve süreyi değiştirmez. 

Çift anadal öğrencileri içinde daha önceki hareketliliğini hangi bölümünden yapıldığına bakılmaksızın 

yukarıda belirtilen azami süreler geçerlidir. 

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim 

hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa (KA103 ve KA107 ayrımı yapılmaksızın), yeni faaliyetle beraber 

toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Örneğin Lisans 2. Sınıfta 11 ay boyunca faaliyetten 

yararlanan öğrenci azami süreleri sağlayamadığından dolayı Lisans dönemi için yeniden Erasmus 

faaliyetinden yararlanamaz. 

 

3. Staj Kabul Mektubu 
 

 Staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin takvimde belirtilen tarihlerde staj yapmak 

istedikleri kurumlardan alınmış, üzerinde olması gereken minimum bilgileri içeren ve Bölüm 

Koordinatörü tarafından onaylanmış bir kabul mektubunu Erasmus+ Program Birimine teslim 

etmeleri gerekmektedir. (Kabul Mektubu Kriterlerine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz) Süreç 

takviminde belirtilen tarihlerde teslim edilmeyen kabul mektupları daha sonraki bir tarihte 

kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

 Kabul mektubunun temin edilmesi zaman alabildiğinden, bir an önce ilgili kurum/işletmelerle 

iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. Başvuru esnasında kabul belgesine sahip olan (bölüm 

koordinatörünce onaylı) ve sisteme yükleyen öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır. 
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 Kabul mektubu ilgili kurumun antetli kağıdı (kurum iletişim bilgilerini içeren) kullanılarak 

düzenlenmelidir. Üzerinde mutlaka staj danışmanının (mentor) adı-soyadı, imzası, kaşesi, mührü 

olmalıdır. Ayrıca stajın başlangıç-bitiş tarihi ile kısaca stajın içeriği de yer almalıdır. 

 

 Staj yapacağınız yerler Erasmus program ülkeleri olmak koşuluyla, istediğiniz bir ülkede alanınızla 

ilgili herhangi bir kurum, kuruluş veya üniversite olabilir. Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları, 

AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, misafir olunan ülkedeki ulusal 

diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) staj hareketliliği için uygun değildir. 

(bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en ) 

 

 Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde 

etmesidir. 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. 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. 

 

 Staj hareketliliği faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Derslere devam etmeniz gereken 

bir tarih aralığında staj yapmanız mümkün değildir. Tarih aralığınıza bu süreleri göz önünde 

bulundurarak karar vermelisiniz.  

Çevrimiçi Başvuru 

 Başvuru linki: www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr 

 Başvuru tarihi: 24 Mayıs (Saat 10.00) – 04 Haziran 2021 (Saat 15:30) 

 Başvuru adımları için web sayfamızda yer alan görsel başvuru kılavuzuna bakınız.  

 Sisteme giriş için USIS/GSIS kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanmalısınız. Kullanıcı adınızı ve/veya 

şifrenizi hatırlamıyorsanız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz. 

 Başvurunuzun geçerli sayılması için, sistemdeki ”Başvuru işlemini tamamla” butonu ile 

sonlandırılması gerekir. Sonlandırılmayan başvurular geçersizdir. 

 Başvuru sırasında gireceğiniz yabancı dil puanı bilgisi için bkz. Başvuru çağrı metni 

 Erasmus+ Program Birimi, çevrimiçi başvurulardan oluşan bir listeyi süreç takviminde belirtilen 

tarihte web sayfasında ilan edecektir. Adınız listede yer almıyorsa, Birimle erasmus-

staj@yildiz.edu.tr adresi üzerinden, çevrimiçi başvuru formunuzu da e-postaya ekleyerek 

iletişime geçiniz. 

 

http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
mailto:erasmus-staj@yildiz.edu.tr
mailto:erasmus-staj@yildiz.edu.tr
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Hibe 

 Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanmak, hibe alınacağını garanti etmemektedir.  

 İsteyen öğrenciler, hibe hakkından feragat edebilir. 

 Aylık hibe miktarları aşağıdaki tablodan incelenebilir. 

 Hibenin etkin kullanılması ve daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi adına Erasmus+ Staj 

Hareketliliği için en fazla 5 aylık hibe verilmesi öngörülmektedir. 

 Mücbir sebepler dışında asgari süreler tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, 

Erasmus faaliyeti kabul edilmez ve hibe ödenmez. Hibe ödenmiş ise iadesi alınır. 

 Hibe kesintileri ile ilgili süreçler öğrenci ile üniversite arasında imzalanacak Hibe Sözleşmesinde yer 

almaktadır. 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık 
Hibe Staj 
(Avro) 

1. ve 2. Grup 
Program 
Ülkeleri 

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, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

  

 
400 

  

Erasmus+ Programı Birimi Covid Pandemisinin seyri sebebiyle Ulusal ve Uluslararası yetkili makamlarca 

alınacak olası ek tedbirleri uygulamak zorundadır. Bu sebeple yukarıda ilan edilmiş olan bilgilerde ve 

süreçler de yasal düzenleme yapılması halinde mevcut yayınlanmış halinin geçerliliğini garanti edemez. 

Süreçlerle ilgili olası güncellemeler sizlerle paylaşılacaktır. 

 

Faydalı Linkler 

 Erasmus+ Program Birimi : www.erasmus.yildiz.edu.tr  

 Avrupa Komisyonu/Eğitim: www.ec.europa.eu/education 

 Türkiye Ulusal Ajansı : www.ua.gov.tr  

 Erasmus Student Network (ESN) : www.esn.org  

http://www.ua.gov.tr/
http://www.esn.org/

