
2020 SÖZLEŞME DÖNEMİ 

2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA-103 

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİKLİĞİ BAŞVURUSU 

Başvuru 
Koşulları: 

*Öğrencinin YTÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü 
kademe) tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması, 
(Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz) 
 
* Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.40/4.00 olması, 
İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 
3.00/4.00 olması, 
 
* 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. (Çift anadal da bölümler ayrı ayrı değerlendirilmez). Çift anadalda öğrenim 
gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 
 
*Öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj 
hareketliliklerini gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun 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. 
 

Başvuru Tarihleri: 

 
Başlangıç: 24 Mayıs 2021 saat 10:00                                            
Bitiş         : 04 Haziran 2021 saat 15:30 

 
Başvuru 
Şekli Yeri: 

 
Başvurular http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr 
adresinden online olarak alınacaktır. 
 

Başvuru Linki: 
 
http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr 
 

Yabancı dil 
yeterlik: 

Bu başvuru için Erasmus+ Program Birimi tarafından Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır. Başvuru yapacak 
öğrenciler aşağıda yer alan dil yeterlilik sonuçlarını kullanabilirler. 
 
Adaylar son beş yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL veya ÖSYM Denklik Tablosunda yer alan program ülkeleri 
dillerine ait sınavlardan en az 50/100 puana denk gelen skorlarını kullanabilirler Denklik Tablosu için bakınız: 
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf Öğrenciler, 
belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip skorunu da çevrimiçi başvuru platformunda ilgili 
alana yazmalı ve PDF olarak yüklemelidir. Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak başvuru yapan bir 
öğrenci, başvurular tamamlandıktan sonra skorunu başka bir dil sınavıyla değiştiremez. Yasal kabul süresi 5 
yıldan az olan sınavlar için kabul süresi yasal sürede belirtildiği kadardır. 
 
Ya da adaylar 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmış Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmiş ve sonucundan 
en az 70/100 puana denk gelen skor almış ise bu skorlarını da başvuru esnasında kullanabilirler. 
 

Değerlendirme: 

* Akademik başarı düzeyi: %50 (100'lük sistem) ağırlıklı not ortalaması 
 
* Dil seviyesi: %50 (100'lük sistem) 
 
* Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her faaliyet için  (hibeli veya hibesiz): -10 puan 
 
* Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -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 
 

 

   

http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf


 
*Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme, öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar 
başvurması halinde: -5 puan 
 
*Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma: +10 puan (Farklı bir başvuru için kullanılan davet yazısı bu 

başvuru içinde kullanılacak ise öğrencinin diğer başvurusunu iptal etmesi gerekmektedir). 
 
*Engelli öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan 
 
** Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan 
 
*** 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan 

Hareketlilik 
Kontenjanları: 

 
Hareketlilik için 100 kişilik Hibeli Öğrenci Kontenjanı öngörülmektedir. Hibesiz öğrenci kontenjanında sınır 
bulunmamaktadır. 

 
Hibe hakkı elde edecek her öğrenciye hareketliliği süresi boyunca en fazla 5 ay hibe verilmesi 
planlanmaktadır. 

 
Başvuru yoğunluğunun tek bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yoğunlaşması halinde, 
öğrencilerin gitmek istediklerin ülkelerin yüksek olan hibe ülkelerinde yoğunlaşması halinde Erasmus+ 

Program Birimi Hibeli Öğrenci Kontenjanlarında revizeye gidebilir. 
 

Hibe Miktarları: 

 
 

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 

 
İsteyen öğrenciler hibe almaktan vazgeçebilirler. 

Süreç Takvimi: 
 
Başvuru faaliyeti sonuna kadar izlenmesi gereken aşamalar için SÜREÇ TAKVİMİNİ inceleyiniz. 
 

 
Hareketlilik 
tarihleri: 
 

 
Hareketlilikler en erken 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlayabilir. En geç 30 Ağustos 2022 tarihinde 
tamamlanmış olmalıdır. 
 
Öğrenim faaliyetinin devam ettiği sürelerde Staj Hareketliliğinden faydalanılamaz. (Aday YTÜ’de öğrenimine 

devam ediyor ise, mezun değil ise sadece resmi tatil dönemlerinde (yaz dönemlerinde) hareketlilikten faydalanabilir.) 

 

İletişim: 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
Erasmus+ Program Birimi  
Davutpaşa Kampüsü A-1003 34220 Esenler-İstanbul 
 

Telefon: 0 212 383 39 36-32 
Web: www.erasmus.yildiz.edu.tr  
E-mail: erasmus-staj@yildiz.edu.tr 

 
 
 
** 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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım 

veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.   

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi  

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü  

Erasmus+ Programı Birimi 

Güncelleme Tarihi: …. 


