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ERASMUS+ PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME 

Erasmus+: Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen; Avrupa Birliği üye ve aday üye 
ülkeleri ile AB dışı Program ve Partner ülkelerini kapsayan; Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, 
Öğrenci Staj Hareketliliği, Akademisyen Ders Verme Hareketliliği ve İdari Çalışan Eğitim 
Hareketliliği gibi farklı «Hareketliliklere»; yani söz konusu ülkelerde eğitim, öğrenim ve staj  
aktivitelerine katılmaya olanak sağlayan programın genel adıdır. Erasmus+ Programı; aynı 
zamanda, Stratejik Ortaklıklar ve Kapasite Artırma Çalışmaları gibi çeşitli uluslararası 
akademik projelere ve Gençlik Programları gibi; akademik olmayan; fakat çok değerli 
sosyal ve toplumsal kazanımları olan, yaygın öğretim uluslararası projelerine de olanak 
sağlamaktadır.

Erasmus Programı 2004 senesinde başlamıştır ve 2019 itibarıyla 15. senesini 
kutlamaktadır. 

20.000 kişiyi geçen hareketliliğe katılımcı sayısıyla, kişileri ve kurumları uluslararasılaştırma
ve Dünya vatandaşları yetiştirmeyi destekleme konusunda; çok önemli ve başarılı bir 
projedir.



ERASMUS+ PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME

Üniversitemiz, Erasmus+ akademik aktivitelerine katılabilmek için gerekli 
onay olan ECHE belgesini, 27 Eylül 2019 itibarıyla edinmeyi başarmıştır. 

ECHE onayının edinilmesinin hemen sonrasında ise, bölümlerimizle uyumlu 
uluslararası ortaklıklar kurmak konusunda çalışmalarımız ve iletişimlerimiz 
başlamıştır.

Bununla beraber; doğru ortaklıklar kurma ve öğrenim anlaşmalarını 
sorunsuz hazırlama (ders kaybı olmaması bakımından) çalışması olarak; 
üniversitemizde bulunan tüm fakülteler, meslek yüksek okulları ve enstitü 
çerçevesinde sunulan tüm bölümler için birer «Erasmus Bölüm 
Koordinatörü» atanmıştır.

Erasmus Bölüm Koordinatörleriniz; ileriki süreçte sizler için çok önemli 
olacaktır.



ERASMUS+ K103 PROJESİ nedir?

Erasmus+ Programının; 

• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği,
• Öğrenci Staj Hareketliliği,
• Akademisyen Ders Verme Hareketliliği ve
• İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Modüllerini içeren; «Bireylerin Hareketliliği» Projesine; K103 adı verilmiştir.



Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

ERASMUS+ K103 PROJE KAPSAMINDA 

STAJ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK ÜLKELERİ

AB üyesi Program Ülkeleri:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden.

AB üyesi olmayan Program Ülkeleri:

North Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Serbia, Turkey.

KAYNAK:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en


Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

Erasmus+ Staj Hareketliliği- Giden öğrenci seçimlerine katılabilmek için;

1. En az 2 dönem okumuş olmak (GNO oluşması adına),  

2. Ön-lisans ve Lisans öğrencileri için kümülatif GNO’nun en az 2.20/4.00 
olması, 

3. Lisans Üstü öğrencileri için ise kümülatif GNO’nun en az 2.50/4.00 GNO 
olması gerekmektedir. 

4. Program Ülkelerinden, Bölüm Kazanımlarınızla 
uyumlu bir Kurumdan «Kabul Mektubu» almak.

5. Ayrıca; kurum içi yapılacak İngilizce Dil sınavına katılmak gerekmektedir.



Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

4. Program Ülkelerinden, Bölüm Kazanımlarınızla 
uyumlu bir Kurumdan «Kabul Mektubu» almak.

«Bölüm Kazanımlarına uyum» konusu, ilgilendiğiniz kuruma başvuru 
yapmadan önce; MUTLAKA Erasmus Bölüm Koordinatörünüze danışılmalı 
ve ONAY ALINMALIDIR.



Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

Öğrenci staj hareketliliği, en az 8 hafta olacak şekilde, yaz aylarında yapılabilir; ayrıca son 
sınıfta başvuru yapmak şartıyla; mezun olduktan sonra da bir yıl içerisinde yapılabilir.

Başvurular: www.erasmusintern.org ile https://ab-ilan.com/ web-sayfaları başta olmak üzere; 

Program Ülkeleri kurumları tarafından yayınlanan staj fırsatlarının; öğrencinin kendi takibi ve 
başvurusu ile gerçekleşir.

Öğrencilerin, yukarıda belirtilmiş web-sitelerinden staj fırsatları yakalamak konusunda 
yararlanması tavsiye edilmekle birlikte; 

Öğrenci, AB üyesi olan ya da olmayan Program Ülkeleri içerisinde yer almak ve 

bölüm kazanımları ile uyumlu olmak koşulu ile; kendi staj imkanını, kendi araştırmaları ve 
bağlantıları sonucu da yaratabilir.

http://www.erasmusintern.org/
https://ab-ilan.com/


Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

Öğrenci, staj başvuru ve kabul sürecinden kendi sorumludur. Erasmus+ Ofisi sadece hibe 
başvurusu ve sözleşmesi aşamalarında devreye girer. Staj hareketliliğinde de hem olağan hibe, 
hem de özel ihtiyaç hibesi ve ilave hibe desteği söz konusudur. 

Öğrencilerimizin, staj başvuru ve kabul sürecinden kendileri sorumlu olmakla birlikte; 

Erasmus Ofisimiz; öğrencilerimize başvurularında faydalanabilecekleri: «Motivasyon Mektubu 
Nasıl Yazılır?» ve «Resmi E-Posta Nasıl Yazılır?» eğitimleri verecektir.



ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ NOTLAR

1. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği için; bölüm kazanımlarına uygun ve Program Ülkelerinde staj 
fırsatları bulmak, başvuru yapmak ve kabul almak tamamen öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

Bu nedenle; 

https://erasmusintern.org/ ve https://ab-ilan.com/

Web-sayfaları, açıklanan fırsatlar için SÜREKLİ OLARAK takip edilmelidir.

Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

https://erasmusintern.org/
https://ab-ilan.com/


ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ – ÖNEMLİ NOTLAR

2. Başvurulması planlanan Staj fırsatları; gidilmek istenen kurumlara başvuru yapılmadan 
önce; mutlaka «BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ»nün onayından geçmelidir! (Kazanımların 
müfredata uygun olduğuna emin olmak için.)

Staj faaliyetinin hibelendirilebilmesi için; öğrencinin okuduğu bölüm ile uyumlu 
ve ilgili kazanımlar sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple bölüm 
koordinatörlerinin başvuru öncesi onayları büyük önem taşır.

Bölüm Koordinatörlerininizin bilgisi; Erasmus web-sayfamızda mevcuttur.

Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme



Öğrenci Staj Hareketliliği ile ilgili Bilgilendirme

• Lisans derecesi (Fakülte) öğrencileri; 2. sınıftan itibaren; hem öğrenim 
hem de staj hareketliliklerine katılabilmektedirler.

• Lisans Üstü derecesi (Enstitü) öğrencileri; Erasmus öğrenim 
hareketliliğine, tez dönemi sırasında katılamamaktadır; ancak Erasmus 
staj hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

• Ön-Lisans derecesi (Meslek Yüksekokulu) öğrencileri; öğrenim 
sürelerinin 2 sene olması ve 2. senelerinin son döneminde üniversite 
bünyesinde almaları gereken zorunlu dersleri ve/veya stajları olması 
sebebiyle; Erasmus öğrenim hareketliliğinden ziyade, Erasmus staj 
hareketliliğinden veya Gençlik Programı projelerinden faydalanmayı 
düşünmelidirler.



Kurum İçi Seçim Değerlendirme Kriterleri

Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kurum içi seçim değerlendirmelerinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama El Kitabında 
(UEK) belirtilen değerlendirme ölçütleri olup, aşağıdaki gibidir;

* Akademik başarı düzeyi: %50
* Dil Seviyesi: %50 (İngilizce Hazırlık Birimi tarafından uygulanır)
* Disiplin cezası, alttan ders alınması (veya başarısız derslerin bulunması) gibi sebepler, Erasmus Programına katılmaya engel değildir.
* Psikolojik nedenlerle katılması uygun olmayanların durumuna ancak hastane raporu ile karar verilebilir.
* Hakkından feragat eden seçilmiş öğrenciden yazılı bir dilekçe alınır.
* Son sınıfta olup, bütün kredi ve sorumluluklarını tamamlamış öğrenciler programdan faydalanamaz (zorunlu stajı olanlar hariç).
* Değerlendirme sürecinde, şehit ve gazi çocuklarına +15 puan verilir.
* Değerlendirme sürecinde, engelli öğrencilere –engelliliğin belgelenmesi kaydıyla- +10 puan verilir.
* Değerlendirme sürecinde, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan verilir.
* Değerlendirme sürecinde, daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış 
öğrencilerin, akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken; daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapmaksızın), 10’ar 
puan azaltma uygulanır.
* Değerlendirme sürecinde, vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda, -10 puan kırılır.
* Değerlendirme sürecinde; hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmayan öğrenciden, bir sonraki 
başvurusunda -10 puan kırılır.
* Değerlendirme sürecinde; iki hareketlilik türüne birden aynı anda başvuru yapan öğrencinin, tercih ettiği hareketlilik türünden, -10 puan kırılır.
* Değerlendirme sürecinde, hareketliliğe seçilen öğrenciler için; yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere 
mazeretsiz katılmama durumunda, öğrencinin Erasmus’ a tekrar başvuru yapması durumunda, -5 puan kırılır.
* Değerlendirme sürecinde, başvuru yapıp, İngilizce Seviye Tespit Dil Sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenciden, Erasmus’ a tekrar başvuru yapması durumunda, -
5 puan kırılır.
* Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki 
faaliyetler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.



Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Süreci

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Süreci:

1. Öğrenci; kurum içi başvuru dönemine kadar, kendi araştırma ve 
çabaları ile, Erasmus+ Programı Program ülkeleri içerisinden, bölüm 
kazanımlarına uygun bir kurumdan “Kabul Mektubu” alır.

2. Öğrenci; kabul mektubu için başvuru yapacağı kurum ile iletişime 
geçmeden önce; bölüm koordinatöründen, ilgili kurumun bölüm 
kazanımlarına uygun olduğuna dair onay alır.

3. Öğrenci; İstanbul Kent Üniversitesi Erasmus Web-Sayfası’ndan
indirebileceği veya Erasmus Koordinatörlüğünden edinebileceği başvuru 
formunu eksiksiz doldurur ve güncel transkripti ve Kabul Mektubu ile 
birlikte, Erasmus Koordinatörlüğüne teslim eder.

4. Öğrenci; İngilizce Seviye Tespit Sınavına girer.



ÜLKELERE GÖRE 2019 AYLIK HİBE MİKTARLARI

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 



ÜLKELERE GÖRE 2019 AYLIK HİBE MİKTARLARI

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir 
Olunan Ülkeler

Aylık Hibe STAJ  (Avro) 

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye

400 



K103 BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ PROJESİ DAHİLİNDE 
ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 



ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ:

Kim ek hibe talebinde bulunabilir?

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan 
Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak; 
Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve 
personel ek hibesine başvurulabilir.

Kaynak: www.ua.gov.tr



NASIL BAŞVURULUR?

1. Özel ihtiyaç desteği kapsamına giren koşullar yukarıdaki web-
sayfasından incelenir.

2. Başvuru yapılmak istenen üniversite, özel ihtiyaç koşullarını 
sağlıyor mu; kurumun kendi web-sayfası üzerinden ya da 
European Student Network (ESN) tarafından geliştirilmiş: 
http://exchangeability.eu/mapability-map adresinden 
kontrol edilir.

Kaynak: www.ua.gov.tr

http://exchangeability.eu/mapability-map


3. Başvuru sırasında; başvuru formu ve güncel transkript ile birlikte; 
Erasmus Ofis’ne, özel ihtiyaç desteği isteneceği belirtilir; ve ilgili 
form birlikte doldurulur.

Form: «Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu»

Kaynak: www.ua.gov.tr

NASIL BAŞVURULUR? - DEVAM



4. Doldurulmuş «Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu»; Kurum 
Yasal Temsilcisi imzalı üst yazı ile Türkiye Ulusal Ajansı’na 
gönderildikten sonra; uygun görüldüğünde ek sözleşme 
imzalanacaktır.

Kaynak: www.ua.gov.tr

NASIL BAŞVURULUR? - DEVAM



K103 BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ PROJESİ DAHİLİNDE 
İLAVE HİBE DESTEĞİ 



“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.”

Yukarıdaki durum, başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir.

Kaynak: www.ua.gov.tr



Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

İstanbul Kent Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

İletişim için: 
B BLOK OFİS 202
erasmus@kent.edu.tr




