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ERASMUS+ 

2021-1-TR01-KA131-HED 000003314 STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI (2022/ 2023) 

 

Erasmus + Programı kapsamında 2022-2023 Akademik Yılı Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti 

çerçevesinde öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. 

Başvurular aşağıda belirtilen tarih aralığında E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden 

alınacaktır. Hareketliliğe başvuracak tüm öğrencilerimizin ilan metnini sonuna kadar okumasını 

tavsiye ederiz.  

2022-2023 akademik yılı çağrı dönemi için 11 kişilik hibeli kontenjan öngörülmektedir. Söz 

konusu kontenjanlar için Üniversitemizin yürütücüsü olduğu 2021-1-TR01-KA131-HED 

000003314 numaralı proje bütçesinden kaynak aktarılacaktır. 

Öngörülen kontenjanlar, gönderilebilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir. 

Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir. Koordinatörlük, Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından Üniversitemize tahsis edilen projelerde yer alan hibenin seçilecek öğrencilere 

yetmemesinin değerlendirildiği durumlarda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak 

katılmalarına karar verebilir. Söz konusu ilan 1 Temmuz 2022 – 30 Ağustos 2023 tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen 

hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez. Faaliyet süresinde 

değişiklik olması durumunda gerekli bilgilendirme Giresun Üniversitesi Erasmus 

Koordinatörlüğü internet sayfasında yayınlanacaktır. Öğrenciler ilan süresince Koordinatörlük 

sayfasında yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmeleri takip etmekle yükümlüdür. 

 

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 29 Nisan 2022 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 20 Mayıs 2022 

 SON BAŞVURU TARİHİ: 04 Haziran 2022 ( saat 17:00’a kadar ) 

 

STAJ FAALİYETİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya 

organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka 

bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki kendi alanında mesleki eğitim alma 

ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  

Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından 

(Learning Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun 

olmadığının tespit edilmesi halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına karar 

verilebilir.  



2  

  

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

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

olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma 

merkezleri ve 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 dahil her tür 

ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun 

yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için 

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.  

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 

çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin 

staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik 

karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün 

geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ARGE) şirketinde veya bir firmanın ARGE 

biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma 

merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti 

kapsamında değerlendirilir.  

Öğrencilerin diploma/ derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere takip 

edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan 

krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir. Öğrenciler tercih yaparken sadece 

Program Ülkeleri’nden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun 

dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına 

girmemektedir. 

  AB üyesi ülkeler  

 AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ) 

       

STAJ İÇİN UYGUN KURULUŞLAR 

 

 Yükseköğretim kurumları özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş  

 Sosyal ve ekonomik faaliyette bulunan her türlü girişim ve işletmeler 

 Ticaret odaları ve birlikleri, Esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, 

bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

 Araştırma merkezleri (akademik çalışmalar kapsamında değil, mesleki faaliyetler 

kapsamında)  

 İşletmeler 

 Eğitim merkezleri 

 Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar 

 Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 

 Kariyer Rehberliği Sağlayan Kuruluşlar  

 Profesyonel Danışma ve Rehberlik Kuruluşları  

 Okul, Vakıf  
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 Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. http://europa.eu/european-

union/abouteu/institutions-bodies_en)  ile AB Programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. 

kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir. 

  

BAŞVURU ŞARTLARI  

  

1. Giresun Üniversitesi bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, 

lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmak. 

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) 

tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders 

yükü olduğu öngörülen öğrencidir.     

2. Başvuru yapacak öğrencilerin başvurdukları dönemdeki Akademik Not Ortalaması 4’lük 

sistemde ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

için ise en az 2,50 olmalıdır. Bu ortalamaların altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.      

3. 1.sınıfta öğrenim gören ancak not ortalamaları henüz oluşmayan ön lisans/lisans öğrencileri  

programa başvuramazlar.   

4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin not ortalamalarının (transkriptlerinin) oluşmadığı 

durumlarda, bu öğrenciler bir önceki öğrenim kademesine ait mezuniyet notuyla programa 

başvurabilmektedir.     

5. Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.  

6. Kayıtlı oldukları programdan staj faaliyetinin gerçekleşeceği tarihlerde mezun olacak 

öğrenciler, mezuniyet sonrası staj faaliyetini 30 Temmuz 2023 tarihine kadar 

tamamlayabilirler.    

7. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir 

kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam 

faaliyet süresinin 24 ayı geçmemesi.      

8. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ve bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri staj programından 

faydalanamaz.     

9. Disiplin cezası almış olmak veya alttan derse sahip olmak Erasmus+ Staj Hareketliliği 

faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.  

10. Önceki bir kademede iken öğrenim veya staj hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir 

kademede yine hibe alarak Erasmus+ staj hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj 

hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden 

faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus+ faaliyetinden 

yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim 

veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı 

toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı 

yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.    
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11. Mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) içerisinde daha önce  

Erasmus faaliyetinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

12. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği” faaliyeti için asgari hareketlilik 2 (iki) ay azami 

hareketlilik süresi ise 12 (on iki) aydır. Ancak öğrencilerin staj faaliyeti için hibe alabileceği 

süre maksimum 3 (üç) ay ile sınırlıdır.  Bu kapsamda öğrencilerin staj faaliyetleri 3(üç) ayı 

aşan öğrenciler geri kalan aylar için hibe alamazlar. Örneğin 6 (altı) aylık staj daveti alan bir 

öğrenci bu sürenin sadece 3 (üç) ayını hibeli olarak tamamlayabilir. 

 

13. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu                  

talepleri kurumumuzca değerlendirilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile 

öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. 

 

14. Öğrenciler gidilen ülkenin dil yeterliliğini sağlamak durumundadır. Misafir olunacak kurum                                   

için İngilizce şartı var ise, gidilen ülkenin dil yeterliliğinden muaf olunur. Bu koşul için, 

konuşma dili İngilizce olan ülkeler haricinde, kabul mektubunda İngilizce şartı ibaresi yer 

almalıdır. 

 

15. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Burslusu Öğrencilerimizin 

Dikkatine!  

  

YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz 

aylarında Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB 

burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen 

yazılı).  

 

KARMA HAREKETLİLİK (BLENDED MOBILITY) 

 

Karma Hareketlilik (Kısa süreli fiziksel hareketlilik + sanal hareketlilik) opsiyonu katılımcıların 

yukarıda bahsedilen 2-12 ay arası uzun süreli staj hareketliliği gerçekleştirmek yerine belli bir 

süre fiziksel ve belli bir süre sanal hareketlilik olacak şekilde Karma Hareketlilik 

gerçekleştirebilmesine imkan tanır. Bu opsiyonu kullanmak isteyen öğrencilerin fiziksel 

hareketlilik süresi 5-30 gün arası olmak zorunda olup, 5 gün fiziksel hareketlilik tamamlayan 

her öğrenci bunun öncesinde veya sonrasında (fiziksel + sanal hareketlilik süresi toplamı 

minimum 2 ay, maksimum 12 ay olacak şekilde) belli bir süre sanal (uzaktan) hareketlilik 

gerçekleştirerek faaliyetlerini tamamlayabilirler.  

Örneğin 1 Ağustos-20 Ağustos arası -20 gün- fiziksel hareketlilik gerçekleştirmek isteyen bir 

katılımcı bunun öncesinde veya sonrasında (toplamı minimum süre olan 60 gün etmesi için) 

minimum 40 gün olacak şekilde sanal hareketlilik gerçekleştirerek faaliyetini tamamlayabilir. 

Bu durumda kabul mektubunun fiziksel + sanal hareketlilik tarihlerini ve süresini gösterecek 

şekilde düzenlenmesi gerekir. 
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BAŞVURU TAKVİMİ, YÖNTEMİ VE ADIMLARI  

  

  

29 Nisan 2022 

 

2022/2023 akademik yılı Erasmus Staj Hareketliliği 

ilanının duyurulması 

 

20 Mayıs 2022     

2022/2023 akademik yılı Erasmus Staj Hareketliliğine              

E-Devlet üzerinde başvuru ve belge teslimi başlangıç 

tarihi 

 

04 Haziran 2022 

2022/2023 akademik yılı Erasmus Staj Hareketliliğine              

E-Devlet üzerinde başvuru ve belge teslimi bitiş tarihi 

(saat 17:00’a kadar) 

 

Sınav tarihi ve sınavın nasıl uygulanacağı ile 

ilgili bilgiler http://erasmus.giresun.edu.tr/ 

üzerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimiz 

Erasmus Koordinatörlüğü internet sayfası 

üzerinden sınav ile ilgili yapılacak 

yönlendirmeleri takip etmekle yükümlüdürler  

 

Başvuruların bitimini takiben uygulanacak olan 

Erasmus Staj Hareketliliği İngilizce Yeterlilik Sınavı 

  

13 Haziran 2022  
Sonuçların İlanı (Aday Öğrenci Sonucu İlanı )   

13 Haziran 2022 – 15 Haziran 2022 
Sonuçlara İtiraz ve Erasmus Staj Hareketliliği Hakkından 

Feragat Tarihleri   

  

17 Haziran 2022  

 

Kesin sonuçların ilanı  

      

  

Bu ilan metninde belirtilen asgari şartları taşıyan her öğrenci Erasmus Staj Hareketliliğine 

başvuruda bulunabilir. Başvuru işlemleri sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek tüm 

problemler için Erasmus Ofisi’ne erasmusplus@giresun.edu.tr adresinden ve/veya 0454 310 

1129 numaralı telefondan ulaşılabilir.      

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

 

1. E-Devlet Başvuru Portalı:  İlan metni ve başvuru şartları Giresun Üniversitesi tarafından 

https://portal.ua.gov.tr/ de yayınlanacaktır. 

http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://erasmus.giresun.edu.tr/
https://portal.ua.gov.tr/
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Tüm başvurular portal üzerinden sadece çevrim içi yapılacaktır. Adaylar T.C. Kimlik 

Numaraları ile portala giriş yapıp Giresun Üniversitesi tarafından yayınlanan Staj Hareketliliği 

ilanını bulup, ilan metnini inceledikten sonra ilana başvur seçeneğini tıklayarak E-Devlet 

Başvuru Portalı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.  

 

Not: Elden ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. 

 

2- Kabul Mektubu  

Staj başvurusunda bulunan tüm adayların staj faaliyetlerini gerçekleştirecekleri kurumlardan 

temin edecekleri Staj Yeri Kabul Mektubunu başvuru esnasında E-devlet başvuru portalı 

üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  

• Staj içeriğinin/alanının detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.  

• Staj başlangıç- bitiş tarihleri belirtilmelidir.  

• Antetli kâğıt kullanılmalı, imzalı ve mühürlü olmalıdır.  

 

3- Transkript  

Adayların güncel akademik ortalama bilgilerini E-devlet üzerinde yer alan veriler üzerinden 

kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan bizzat 

adaylar sorumludur. 

 

ÖNEMLİ:  Öğrencilerin başvuru esnasında sisteme kabul mektubu ve transkriptlerini 

yüklemesi gerekmektedir. Transkriptlerin E-Devlet sistemi üzerinden YÖK Transkript 

sorgulama ekranından indirilip barkotlu olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ekran 

görüntüsü şeklinde gönderilen not döküm belgeleri geçerli evrak olarak sayılmayacaktır. 

 

4- Diğer Belgeler   

Adayın şehit - gazi yakını olduğunu, engellik durumunu ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler 

Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararını gösteren belge var ise 

sisteme yüklenmeli yok ise başvuruyu tamamlamak üzere bir sonraki aşamaya geçilmelidir. 

  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  

    

Staj hareketliliğine başvuruda bulunan her öğrencinin başvuru puanı aşağıda yer alan 

değerlendirme ölçütleri esas alınarak hesaplanacaktır. Aday öğrenciler en yüksek puandan en 

düşük puana doğru sıralanacak ve buna göre asil ve yedek listeler ilan edilecektir  

Puan hesaplaması toplam 100 puan üzerinden aşağıdaki yer alan tabloda belirtilen 

değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 

•  Akademik başarı düzeyi: % 50    
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•  Yabancı dil sınav puanı: %50 ( Staja başvuracak İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri ile 

Espiye MYO Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Dil 

Sınavından 75/100 diğer öğrencilerin ise 65/100 alması gerekmektedir. Başvuru yapan tüm 

öğrencilerin bu sınava girmesi gerekir. Ancak ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda 

Erasmus yabancı dil sınavına girmeyebilirler.)    

 

Hesaplanan puanlar doğrultusunda en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak kontenjanlara 

yerleştirme işlemi yapılacak ve her kontenjanın yedeği belirlenecektir. Staj faaliyeti 

başvurularının değerlendirmede ayrıca aşağıdaki ölçütleri ve puanlama esas alınacaktır.  

• Başvuru esnasında staj yeri Kabul Mektubu sunma +10 puan (bütün katılımcılardan 

talep edildiği için uygulanmayacaktır)  

• Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan*    

• Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan    

• Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): Yararlanılan her bir hareketlilik için -10 puan    

• Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe 

katılmama: -10 puan   

• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan**    

• İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik 

türüne azaltma uygulanır) -10 puan 

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan    

• Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili 

olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Erasmus’a tekrar 

başvurulması halinde)     -5 puan   

• Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır) -5 puan   

• Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan 

(Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır;  

Dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, web analitiği, dijital grafik, mekanik ve mimari 

tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının 

kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve 

görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. 

Not: Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu 

kapsamda sayılmaz). 

 

* 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 
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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 

gerekmektedir. 

 

HİBE MİKTARLARI  

  

Öğrencilerin staj faaliyeti için yurt dışında geçirdikleri süreler için karşılıksız maddi destek 

(hibe) verilecektir.  Ülkelere göre ödenebilecek aylık hibe miktarları aşağıda yer alan tabloda 

sunulmuştur.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARMA HAREKETLİLİK HİBE MİKTARLARI 

 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da 

Ortak Ülke) 

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe 

kadar 

Günlük 50 Avro 

 

 

Hibe Ödemeleri: Erasmus hareketliliğine hibeli olarak seçilen her öğrenciye staj yapacağı 

kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen faaliyet süresine göre hesap edilen toplam 

hibenin %80’i ödenir. %20lik ödeme ise staj dönemi sonunda öğrenciye verilen  ‘katılım 

belgesi’nde ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan giriş çıkış tarihleri ve öğrencinin başarı 

ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine 

getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması yoluna gidilir.  

Ülke 

Grupları          Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler   

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  

 

750 

3. Grup 

Program  

Ülkeleri  

   

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya   

 

600 
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Faaliyetten Hibesiz Yararlanma Hususu: Katılımcı istediği takdirde hibe almaksızın 

faaliyete başvurabilir. Hibesiz faaliyetin farkı, katılımcının bütçe hesaplamalarına dahil 

edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması katılımcının seçim sürecine 

dahil edilmemesine gerekçe değildir. Dileyen katılımcı dilekçe vererek faaliyetten hibesiz 

olarak faydalanabilir. 

 

 

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 

 

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel 

durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen 

potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci veya personel içine 

fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Ulusal Ajanstan 

ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir.  

 

Özel ihtiyaç desteği sahibi seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek  

masrafları belirlenir ve Ulusal Ajanstan ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme 

dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar 

yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibe artış talebinde bulunamaz.  

 

Özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin sunulması 

(örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin belgeleri ve 

bilgileri içeren 3 aydan eski olmayacak şekilde doktor raporu ve engellilik kartı fotokopisi, 

kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir.  

 

Ayrıca gidilecek kurumun bu durumdan haberdar olduğu ve özel ihtiyaç desteğine gereksinim 

duyan bir katılımcı için uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdü gerekmektedir. Talep 

edilen hibe ile özel ihtiyaç 12 desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma 

amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.  

 

Özel ihtiyaç desteği talep eden kişinin diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların 

yurtdışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak 

zorundadır.  

 

İlave hibe desteği sağlanabilmesi için dezavantaj durumunun başvuru formunda yer alan ilgili 

kısımda işaretlenmesi ve kanıtlayıcı belgelerin başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir. 
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ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KAPSAMINDA ÖDENECEK İLAVE HİBE 

TUTARLARI 

 

 

Karma hareketlilik gerçekleştirecek olan dezavantajlı öğrenci/yeni mezun katılımcılar, seyahat 

masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır. Yeşil seyahat (karbon 

salınımını azaltmaya yönelik çevre dostu (tren/bisiklet vs.) ulaşım yöntemleri) planlayan 

katılımcıların başvuru formunda yeşil seyahat seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. 

 

 

Seyahat Mesafesi  Standart Seyahat Hibe 

Tutarı (Avro)  

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 

(Avro)  

10 ila 99 KM arasında                 23  

100 ila 499 KM arasında  180  210  

500 ila 1999 KM arasında  275  320  

2000 ila 2999 KM arasında  360  410  

3000 ila 3999 KM arasında  530  610  

 

 

Ulusal Ajans her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir, ilave hibe verilip verilmeyeceğini, 

verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe yapılan 

harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin 

kullanımına ilişkin ek faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere 

katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme 

ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul 

edilmez. 

Hareketlilik türü  İlave Hibe Desteği Miktarı  

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği  Aylık 250 €  


