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Fırat Üniversitesi 2021-2022(Yaz) akademik yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvuru 

kriterleri ile tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Temel amaç, öğrencilerin öğrenim programlarına uygun 

kurumlarda staj yapmalarıdır. Uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve 

faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her türkurum/kuruluş ile 

sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. 

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki birişletmede 

staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya 

organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/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. Staj faaliyeti, öğrencinin 

öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanındauygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. 

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

yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili birsektör olmalıdır. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 

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

faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektördeekonomik karşılığı olan 

mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir 

araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik 

faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu yada araştırma merkezine yaptırdığı deneysel 

çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 

İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek 

erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir 

kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette 

bulunmasıdır. 



Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir: 

 
 

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar 

 
 

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, 

öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri 

olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak 

sayılabilir: 

Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler; yerel, bölgesel ya da ulusal 

kamu kurumları; gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları; ticaret odaları, 

esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik; araştırma 

enstitüleri; vakıflar; okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere 

okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir); kar amacı gütmeyen kurumlar, 

dernekler, STK’lar; kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar; 

yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, 

ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından 

tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlar arası anlaşma imzalamış olmalı) 

 

Başvuru Şartları 

 
 Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama: 

Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasınınen az 2.20/4.00 

 İkinci ve üçüncü kademe (yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas ) öğrencilerinin 

kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 

 Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 

 Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tamzamanlı öğrenci olması. 

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı 

geçmemesi. 

 Öğrenci sınavdan başarılı olması durumunda staj yapacağı yeri ve kabul yazısını, dbs.firat.edu.tr 

adresine yüklemek zorundadır. Aksi durumda öğrenci hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

 

 

 



 YDS (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil),TOEFL(son 5 yıl), PTE ve YÖK Dil’den alınmış olan 

puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan 

(Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2021) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan 

en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. 

 
Öğrencilerin 2021-2022 akademik yılı içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan dil sınavından aldıkları 

puanlar geçerli olacaktır. Yapılan Dil Sınav sonucunda alınan dil belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 

 

Sınav puanı olmayan öğrenciler için sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu yapacaktır. Sınava 

girecek olan öğrencilerimizin son girdiğini sınavın sınav puanı geçerli olacaktır. 

 

 Staj Süresi: 2 ila 12 ay arasında olabilmektedir. 60 günden daha az yapılan stajlar kabul edilmemekte 

olup, öğrenciye verilen hibe geri talep edilir. 

 Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış 

olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi 

toplamı 12 ayı geçmemelidir. 

 Öğrenci Staj hareketliliğini 2021-2022(Yaz) akademik takvimi içinde gerçekleştirilmesi 

zorunludur. 

 Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekteyetersiz 

kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, erkek-kız dengesi, daha önce hareketlilik 

faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma 

sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır. 

 Seçimlere yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanması takiben bir hafta içerisinde yapılacaktır. Bu 

süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca seçilen adayların faaliyete 

katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz haftası içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirmeleri 

gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı adayın müteakip Erasmus+ başvurularında toplam puanlarından 10 

puan eksiltme uygulanacaktır. 

 Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, 5 puan eksiltmesi yapılacaktır. Dış 

İlişkiler Birimi Komisyonunun ilgili programdan yararlanma haklarını belirli bir süre için kısıtlama 

yetkisi saklıdır. 

 Covid-19 Salgını nedeniyle bir önceki faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, 

puan eksiltmesi yapılmayacaktır. 



Değerlendirme Ölçütleri ve Toplam İçerisindeki Payları 
 

 
 

ÖLÇÜT AĞIRLIKLI PUAN 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan 

üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan 

üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan1 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrencilere 

+10 puan2 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan3 

Daha önce faaliyetten yararlanma (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 

Öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliğine aynı anda başvuru yapması ve 

her iki hareketlilikten başarılı olması halinde staj hareketliliğinden 

 
-10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin 

Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

2021 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran, Asil 

Aday listesinde yer alan öğrencilerden  

Yedek Aday listesinde yer alan öğrencilerden 

 

-20 puan 

 

-10 Puan 

 
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. 

1 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. 

2 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. 



Yazılı sınavda 50 ve üzeri puan alan öğrencilerin başarı puanları aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır: (Toplam 100 puan üzerinden) 

 

Kimler Başvurabilir 

Fırat Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olup, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programlarına 

kayıtlı Veteriner Fakültesi öğrencileri başvuru hakkına sahiptirler. Mezuniyet sonrası 

gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (Ön lisans için 

ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekmektedir. Mezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 

Kontenjan sayısı 1 öğrenci olarak belirlenmiştir. 

 

18.05.2022 Rektörlük tarafından komisyonun belirlenmesi 

19.04.2022 Başvuru çağrısının web sayfasında yayınlanması 

02.05.2022 

16.05.2022 

 

Başvurular ( dbs.firat.edu.tr ) ve ( https://portal.ua.gov.tr/ ) 

 
17.05.2022  

 Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından İngilizce ve Almanca Sınavı yapılacaktır. 

 Ayrıntılı Bilgi İçin:  yabancidiller.firat.edu.tr 

 

20.05.2022 

Başvuru yapan adayların puan durumu taslak sonuçları Erasmus+ 

Koordinatörlüğü web sitesinde ilan edilmesi 

 
20-22.5.2022 

 
İtiraz sonuçlarının değerlendirilmesi. (erasmus@firat.edu.tr ) 

 
23.05.2022 

 
Öğrenci Staj Hareketliliği Asil ve Yedek listenin web sayfasında ilanı 

 

27.05.2022 
 
 Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler için son tarih 

 

28 Ekim 2022 

  

Yapılacak hareketlilikler bu tarihe kadar gerçekleştirilmiş olmalı 

 

Bilgilendirme toplantısıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://disiliskiler.koord.firat.edu.tr/tr adresinden 

duyurulacaktır. 

 

 

 

 

https://portal.ua.gov.tr/
mailto:erasmus@firat.edu.tr
http://disiliskiler.koord.firat.edu.tr/tr


Başvuru Şekli ve Yeri 

Başvurular, öncelikle dbs.firat.edu.tr ve https://portal.ua.gov.tr/ adresinden online kayıt 

yapılarak tamamlanmalıdır. 

Tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların, not ortalamaları başvuru dönemi sonunda, DBS’den otomatik hesaplanmaktadır. ( 

Koordinatörlüğümüzce öğrenci işleri bilgi sisteminden edinilerek yüklenecektir. ) Bu nedenle, adaylarca 

not ortalaması girişi yapılmayacaktır. 

Merkezi yabancı dil sınavına girecek adayların da puanları Koordinatörlüğümüzce yüklenecektir. 

Adayların giriş yapmasına gerek bulunmamaktadır. 

Merkezi sınavın haricinde bir puan türü kullanacak adaylar, sistemde bu seçeneği işaretlemeli, 

puanlarını girmeli ve sınav sonuç belgesini DBS’ye yüklemelidir. Başvuru son tarihinden sonra 

yüklenecek puanlar dikkate alınmayacaktır. 

 
İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge 

Çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır. 

 

Hibe Miktarları 

Seçilen Erasmus+ öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık 

maddi destek miktarı: 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından 

kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle 

ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. İsteyen öğrenciler 

maddi destekten feragat edebilirler. 

 
 

 

 

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 

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


3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Hırvatistan, Kuzey 

Makedonya, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

 

 

450 

 

 

600 

 

 

 

 

Öğrenci/ Yeni Mezun Hareketliliğinde 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. 

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) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

4) Şehit/Gazi çocukları 

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına 

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.) 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım 

ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek 

kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir: 

 

 
 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

 

 

Yeşil Seyahat Desteği 

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir 

hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat 



kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici 

bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır. 

 

Hibe Hesaplamaları 

 
1. İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 70 ‘i 

ödenir. 

2. İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen 

faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. 

Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz 

konusudur. 

3. Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim öğrencilerin 

davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır 

belirlenir 

4. Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin 

sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. 

Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer 

alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. 

 Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz 

“sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe 

verilecek süre asgari sürelerden daha az olamaz. 

 
 Hibe miktarına bağlı olarak, Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik 

günlerinde ve katılacak öğrencilerin sayılarında komisyon kararıyla arttırma veya azaltma yapılabilir. 
Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde 

öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran 

öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun 

takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusuyapılabilir. 

DBS’den öğrenci bilgilerini güncellemek isteyen öğrencilerimiz OBS üzerinden bilgilerini 

güncellemelidir. 

 

 

 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden 

Duyurulur. 


