
                       

 

 STAJ HAREKETLİLİĞİ  

 

• Staj (traineeship), öğrencinin Erasmus programına dâhil olan başka bir ülkede, bir 

organizasyon ya da işletmede mesleki eğitim alma 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. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya 

desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj 

faaliyeti olarak kabul edilmez 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

NEREDE STAJ YAPABİLİRİM 

 

• 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. 

• Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun 

değildir:     

             -Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-     

              union/abouteu/institutions-bodies_en )  

           - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

 

• Staj yapılacak kurum öğrencinin okuduğu bölüm ile ilişkili bir alanda faaliyet gösteren 

bir kurum olmalı. 

 

https://europa.eu/european-


                       

 

STAJ HAREKETLİLİĞİNDE ASGARİ VE AZAMİ SÜRELER 

 

• Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay 

arasında bir süredir. Daha fazla öğrenciyi programdan yararlandırmak amacıyla staj 

faaliyeti süresi 3 ay olarak sınırlandırılmıştır. 

• Staj faaliyeti süresinin 2 ayın (60 gün) altına düşmemesi gerekmektedir. Mücbir 

sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, 

faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez. 

• 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. 

 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

Aşağıdaki asgari şartların sağlanması gerekmektedir: 

• Yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe ) bir yükseköğretim programına kayıtlı tam 

zamanlı öğrenci olmak. 

 Birinci kademe: Ön lisans , Lisans 

 İkinci kademe: Yüksek lisans.  

 Üçüncü kademe: Doktora    

• Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması 

• İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin  not ortalamasının 2.5/4 olması 

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

döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi 

            (Aynı öğrenim kademesinde öğrenim-staj ayırımı yapmaksızın Erasmus+’dan   

            yararlanmış  öğrencilerin puanlarında 10’ar puan azaltma uygulanır) 

 

• Staj yapılacak kurumdan “Kabul Mektubu” almış olmak.  

 

 Kabul Mektubu olmadan başvuru yapılamaz.  

 Kabul mektupları en az 2 ay olmalı. Ancak, Ulusal Ajans’tan alınan hibe 

doğrultusunda, hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 

Koordinatörlüğümüz tarafından 3 ay olarak sınırlandırılmıştır. 

• 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ için, mezun olmadan başvuru yapmak.  



                       

 

 Mezun olmadan başvuru yapan 4. Sınıf öğrencileri, mezun olduktan sonraki 1 

yıl içinde hareketliliklerini gerçekleştirebilirler. 

 

• Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak 

staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili 

bir sektör olmalıdır. 

• Hibeli olarak gitmeye hak kazanan öğrencilerimiz, 3 aydan fazla staj yapmak 

istedikleri takdirde, stajlarını hibesiz olarak 12 ayı geçmeyecek şekilde bölümlerinin 

onayı doğrultusunda uzatabilirler. 

• Başvurduğu halde hibeli olarak faaliyetten faydalanmaya hak kazanamayan 

öğrencilerimiz hibesiz gitmek için dilekçe ile ofisimize başvurabilirler. 

 

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

 

• Başvuru Formu (İlanın ekinde bulabilirsiniz) 

• Onaylı Not Belgesi (Transkript) 

• Kabul Mektubu (Resmi başlığı olmalı, öğrencinin adı belirtilmeli, staj yapılacak 

tarihler belirtilmeli, yerine getirilecek görevler belirtilmeli, iletişim kişisine ait bilgiler 

olmalı, imza kaşe olmalı) 

• 2 adet fotoğraf 

 

 Başvurular, 10-25 EKİM 2017 tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine yapılacaktır. 

 

 

 

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ 

 

Ölçüt 

 

Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil Seviyesi 
Başvuruların tamamlanmasının ardından 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından dil 

düzeyinin tespit edilmesi için İngilizce 

sınav yapılacaktır. 

 

%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 

  

 

Öğrenci seçimi ilan edilen seçim ölçütleri dikkate alınarak yapılacak ve en yüksek 

puan alan 15 öğrenci faaliyetten faydalanmaya hak kazanacaktır. 

Not:  

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. 

 

 

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI 

 

 
 

 

Bu ilanda belirtilmeyen tüm diğer hususlarda, ilgili dönemin Erasmus Uygulama El 

Kitabı ilkeleri geçerlidir.  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Adres: İstiklal Yerleşkesi, Rektörlük Binası, B-Blok Zemin Kat 

Telefon: 0248 213 1210-1212-1213-1214-1215 

E-mail: iro@mehmetakif.edu.tr 

 


