
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKELİLİĞİ BAŞVURU İLANI 
 

(2022 SÖZLEŞME DÖNEMİ / 2022-1-TR01-KA131-HED-000051641 NOLU PROJE)* 
 
 

ÖNEMLİ TARİHLER 
 

Başvuru İlanı 16.01.2023 
Bilgilendirme Toplantısı Türkçe oturum: 18.01.2023, 10:00 

İngilizce oturum: 18.01.2023, 14:00 
 

Başvuru Başlangıcı 16.01.2023 / 09:00 
Son Başvuru Tarihi 20.02.2023 /09:00 
Zorunlu Erasmus Dil Sınavı 
(İngilizce) 

Yazılı Sınav: 22.02.2023 
Sözlü Sınav: 23.02.2023 

Geçici Listelerin İlanı 02.03.2023 
Feragat ve İtiraz Başlangıcı ve 
Sonu 

02.03.2023-08.03.2023 

Nihai Sonuçların Açıklanması 09.03.2023 

Karşı Kurumlara Nominasyon 09.03.2023- 16.03.2023 
 
 
*2022 Projesi Başvuruları, 2023-2024 Akademik Yılında Öğrenim Hareketliliğine ve/veya 2022-2023 Yaz Döneminde 
ve 2023-2024 Akademik Yılında Staj Hareketliliğine katılmak için açılmıştır. 

 
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE KİM KATILABİLİR? 

Anlaşmalı kurumlar listesindeki programlara kayıtlı olan; 
 

1-  Genel not ortalaması en az 2.20/4 olan tüm tam zamanlı lisans dereceli öğrencilerimiz ve 

2-  Genel not ortalaması en az 2.50/4 olan tüm tam zamanlı yüksek lisans dereceli öğrencilerimiz programa katılabilirler. 

Anlaşmalar Meslek  Yüksekokulu, Sağlık  Meslek   Yüksekokulu  ve  doktora  programı öğrencilerinin başvurusuna uygun 

değildir. 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİNE KİM KATILABİLİR? 

 Staj için anlaşmalı kurumlar listesi bulunmamaktadır. Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. 

1- Genel not ortalaması en az 2.20/4 olan tüm tam zamanlı lisans dereceli öğrencilerimiz ve 

2- Genel not ortalaması en az 2.50/4 olan tüm tam zamanlı yüksek lisans ve doktora dereceli öğrencilerimiz programa 

katılabilirler. 

NASIL BAŞVURULUR? 

1- Çevrimiçi başvurunuz için lütfen “erasmusbasvuru.ua.gov.tr” adresine gidiniz. E-devlet hesap bilgilerinizle giriş yaparak 
“Başvurularım” sayfasında öğrenim ve staj için ayrı ayrı olmak üzere aktif ilanlarımızı görebilirsiniz. Eğer ikisine birden 
başvurmak istiyorsanız lütfen birini erasmus@kent.edu.tr’ye mail atarak önceliklendirdiğinizi bildiriniz. Öncelikli 
olmayan için -10puan uygulanacaktır. 

2-  “erasmusbasvuru.ua.gov.tr” Yardım sekmesinde başvurularınızı destekleyecek daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

3- Lütfen başvurunuz esnasında değerlendirmemiz için gerekli olan belgeleri yüklemeyi unutmayınız; aksi taktirde 
değerlendirmeye alınamayacaktır. Tüm öğrencilerden transkript belgesi yüklemeleri beklenmektedir. Ayrıca, aşağıdaki 
tablodan ek puan getirici belgeleriniz varsa yükleyiniz. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve HİBELENDİRME SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

Erasmus öğrenci seçimi ve hibelendirmesi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans 
tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru 
sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Seçim sonuçları başvuru yaptığınız sistemde açıklanır. Ölçütler aşağıda açıklanmıştır: 
 

Ölçüt  Ağırlıklı Puan  Açıklamalar 
Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan 

üzerinden) 
1 

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan 
üzerinden) 

2 

Şehit ve gazi çocuklarına  +15 puan  3 
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan 4 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 
öğrencilere  

+10 puan 5 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma  + 10 puan  6 
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir  +5 puan  7 
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan  8 
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  -10 puan  9 
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın 
hareketliliğe katılmama  

-10 puan  10 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği 
hareketlilik türüne azaltma uygulanır)  

-10 puan  11 

 

 

https://www.kent.edu.tr/guncel-anlasmalar-001485
mailto:erasmus@kent.edu.tr'ye


 
 
Açıklamalar ve Başvuru Belgeleri 
 

1. Akademik Başarı Düzeyinizin hesaplanması için Güncel Transkriptinizi yükleyiniz. 
Bulunduğu programda notu oluşmamış öğrenciler, 2022-2023 bahar yarıyılı kayıtlarını gösteren son transkripti (not 
ortalaması içermiyor olsa dahi) ve en son mezun oldukları bölüm/programa ait transkriptlerini sisteme yüklemelidir. 
2. Dil Sınavı 

Başvuru yapan öğrencilerimizin için dil sınavı(İngilizce ya da Almanca) düzenlenecektir. Aşağıda belirtilen istisnalar 
dışında tüm öğrencilerin sınava girmesi gerekmektedir. Sınav iki kademeli olup, yazılı sınavda 100 üzerinden 70 alan 
öğrencilerin sözlü sınava katılmalarıyla tamamlanır. 70 altında alan öğrenciler elenir. Sözlü sınavın sonuca etkisi %20’dir. 
DİL SINAVININ TELAFİ/MAZERET SINAVI YAPILMAYACAKTIR. Sınav dili seçeneğiniz Almanca ise erasmus@kent.edu.tr 
adresine maille bildirimde bulununuz. 

1. 2021-2022 itibariyle kurum içi sınavdan alınan İngilizce puan skoru olan ve 
2. TOEFL IBT sınavından 120 üzerinden minimum 86 puan almış olan öğrencilerin başvuru esnasında belgerini 

yüklemeleri durumunda sınava girmelerine gerek yoktur. 
3. Şehit ve gazi çocuklarına  

Şehit/Gazi Ailesi kartının aslı ve fotokopisinin ibraz edilmesi halinde +15 puan uygulanır. 
4. Engelli öğrenciler (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. 

Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekkülü saydığı kamu hastanelerinden 
alınmış olmalıdır.)  

5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış ve belgeleyen 
öğrencilere +10 puan uygulanacaktır.  

6. Staj yapmayı planladığınız yere kabul edildiğinize dair yazışma ya da kabul belgesi eklerseniz +10 puan uygulanır. 
 

Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri belirleyip, gerekli yazışmaları yaparak kabul mektubu almalıdır. Bu belge 
başvuru sistemine yüklenecektir. 

 

Bu belgenin içeriğinde kesinlikle olması gereken bilgiler: 
- Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında olduğu, 
- Stajın tarih aralığı  

*Bu süre en az 60 gün olmalıdır; staj sürenizin en fazla 90 günü Erasmus Ofisi tarafından hibelendirilir. 
*Bu tarihi belirlemeden önce vize hazırlık sürecinizin ortalama ne kadar süreceğini araştırınız. 

- Stajın konusu ya da staj pozisyonu 
-Varsa, dijital becerileri geliştirmeye yönelik bir staj olacağı bilgisi 
- Stajın yapılacağı kurum ve yeri  
- Onay veren kişinin ismi, pozisyonu ve iletişim bilgileri 

7. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal 
medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi 
geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve 
görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya 
da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.  Kabul mektubunuzunda belirtilmesi durumunda +5 puan uygulanır. Daha 
fazla bilgi için tıklayınız. 

8. Daha önce yararlanma -10 puan: Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğine katılmış olan öğrencilerden 10 
puan kesinti yapılır. Daha önce yerleştirilip uygun iptal prosedürünü uygulamamış öğrenciler de bu gruba dahildir. 

9. Vatandaşı olunan program ülkelerinde hareketlilik yapmak isteyen öğrencilerin nihai puanlarından 10 puan azaltma 
uygulanır. 

10.  Lütfen başvuru esnasında belirtiniz. 
11.  Lütfen başvuru esnasında belirtiniz. 

 

ÜLKELER VE HİBE MİKTARLARI 
 

1- Bireysel Destek Hibesi: Hibeli olarak hareketliliğe hak kazanan öğrenim öğrencileri en fazla 4 aylık, staj öğrencileri en 
fazla 3 aylık olacak şekilde, Erasmus hareketlilik süreçleri boyunca oluşacak masrafarına katkı niteliğinde bireysel destek 
hibesiyle desteklenir. 

 

Ülke 
Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan 
Ülkeler 

Aylık Hibe 
Öğrenim (Avro) 

Aylık Hibe Staj 
(Avro) 

1. ve 2. 
Grup 
Program 
Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, 

İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, Yunanistan  
 

600 750 

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye  
 

450 600 

 
2- İlave Hibe Desteği Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz 

konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt 
kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

mailto:erasmus@kent.edu.tr
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/european-initiatives/digital-opportunity-traineeships


 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun 
uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 
öğrencilere 

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar 

4) Şehit/Gazi çocukları 
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine 

Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını 

kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 
6) Engelliler 

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli 
ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında 

engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler 

 

3- Seyahat Desteği 

Ayrıca öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe 
ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Yeşil seyahat hakkında daha fazla bilgi için 

tıklayınız. 
 

 
COVİD-19 PANDEMİSİ VE HAREKETLİLİK 

 
Covid-19 Pandemisi nedeniyle mücbir sebepler kapsamında öğrencilerin hareketliliği etkilenmektedir. Pandeminin 

seyri kötüleşirse, İstanbul Kent Üniversitesi’nden bağımsız olarak, karşı kurumların öğrencileri kabul etmeme riski 

mevcuttur. Pandeminin seyri kötüleşirse, İstanbul Kent Üniversitesi’nden bağımsız olarak, karşı kurumların bulunduğu 

ülkelerin (konsoloslukların vize sürecinde, gümrüklerde, havalimanlarında) öğrencileri kabul etmeme riski mevcuttur. 

Bazı ülkeler seyahatlerde PCR testi, aşı pasaportu, zorunlu karantina gibi taleplerde bulunmaktadır. Bu talepler 

sürekli güncellenmektedir. PCR testi ve zorunlu karantina konaklama ücreti öğrenciye aittir. 
 

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: 
 

Öğrenci Öğrenim ve Staj hareketliliklerine dair, seçim sonrasını da kapsayan tüm detaylar ve yol haritası için lütfen;  
http://kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler- 

001489 linkinden erişebileceğiniz 2022 Projesi Erasmus+ Bilgilendirme Sunumunu dikkatle inceleyiniz. Ayrıca   

https://www.kent.edu.tr/ogrenci-ogrenim- hareketliligi-yol-haritasi001497 ile  https://www.kent.edu.tr/ogrenci-staj-

hareketliligi-yol-haritasi-0014 linklerini ziyaret ediniz. 
 

İşbu ilan Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Program Uygulama El Kitabı temel alınarak hazırlanmıştır. 

(https://www.kent.edu.tr/content/files/01_2022%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Uygulama%20El%20Kitab%C4%B1
.pdf ).  İlan  metninde  olmayan  hallerde,  Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Programı Uygulama El Kitabı esas alınacaktır.  

 

Daha fazla bilgi için erasmus@kent.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz. 
 

 

https://www.greenerasmus.org/before-mobility/travel
http://kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489%20linkinden%20eriÃ�Â�ebileceÃ�Â�iniz%202021-2022
http://kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489%20linkinden%20eriÃ�Â�ebileceÃ�Â�iniz%202021-2022
https://www.kent.edu.tr/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-yol-haritasi001497
https://www.kent.edu.tr/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-yol-haritasi001497
https://www.kent.edu.tr/ogrenci-staj-hareketliligi-yol-haritasi-0014
https://www.kent.edu.tr/ogrenci-staj-hareketliligi-yol-haritasi-0014
https://www.kent.edu.tr/content/files/01_2022%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Uygulama%20El%20Kitab%C4%B1.pdf
https://www.kent.edu.tr/content/files/01_2022%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Uygulama%20El%20Kitab%C4%B1.pdf
https://www.kent.edu.tr/content/files/erasmus/2021%20Erasmus%20Uygulama%20El%20Kitab%C4%B1.pdf
mailto:erasmus@kent.edu.tr

