
Bu kılavuz, 2019/2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı için 

hazırlanmıştır. İlan metni, kabul mektubu örnekleri ve diğer ek belgeler web 

sayfamızda yer alan 17 Eylül 2019 tarihli duyuruda bulunmaktadır. 

Adım 1: Staj hareketliliği programına başvuru yapılabilmesi için, öğrencinin 

birimine kontenjan tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki listeden 

kontenjanları kontrol ediniz. Fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek 

yüksekokullarına ait alt birim adı listede yer almıyorsa hareketliliğe katılım 

mümkün olmayacaktır.  

Kontenjan tahsisi üniversitemiz Değişim Programları Komisyonu tarafından ilgili 

birimlerden toplanan kontenjan talepleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

2019/2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Kontenjanları 

Mühendislik Fakültesi  
 (Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Tekstil Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 

9 

Ziraat Fakültesi  
(Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım 
Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal 
Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 
Zootekni) 

4 

İ.İ.B.F  
(İktisat, Uluslararası İlişkiler) 

2 

Tıp Fakültesi 5 

Eczacılık Fakültesi 2 

Fen Fakültesi 
(Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Astronomi ve Uzay Bilimleri) 

3 

İletişim Fakültesi 2 

Su Ürünleri Fakültesi 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
(Ebelik, Beslenme ve Diyetetik) 

1 

Spor Bilimleri Fakültesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 5 

Edebiyat Fakültesi 
(Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Psikoloji) 

1 

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 
(Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği) 

1 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1 

Hemşirelik Fakültesi 3 

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 
(Ebelik) 

1 

Ege Meslek Yüksekokulu 
(Bilgisayar Programcılığı, Mekatronik, Kimya Teknolojisi) 

1 



Emel Akın Meslek Yüksekokulu 1 

Ödemiş Meslek Yüksekokulu 1 

İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 
(Çocuk Gelişimi) 

1 

Moda ve Tasarım Yüksekokulu 1 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
(Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, İş Güvenliği, Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği, Nükleer Bilimler, Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Güneş 
Enerjisi) 

2 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
(Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ABD, 
Ebelik ABD, Madde Bağımlılığı ABD) 

2 

TOPLAM  51 

* Bölümlere yapılacak başvuru sayısının belirlenen kontenjan sayısından fazla 

olması halinde, asil öğrenciler dışındaki öğrenciler, başarı puan sıralamasına göre 

YEDEK ÖĞRENCİ olarak ilan edilecektir. 

Adım 2: Biriminize kontenjan tahsis edilmiş ise, 18 Kasım – 2 Aralık 2019 tarihleri 

arasında EBYS üzerinden giriş yapabileceğiniz Erasmus+ Otomasyonu 

(https://app.erasmus.ege.edu.tr/tr) sistemi üzerinden online başvuru yapmanız 

gerekecektir. Başvuru yapılabilmesi için karşılanması gereken kriterler ve gerekli 

belgeler aşağıda belirtilmiştir. Başvuru evraklarından birinin eksik olması ve 

sisteme yüklenememesi halinde online sistem üzerinden başvuru 

tamamlanamayacak ve başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Online sistem üzerinden 

başvurunun yapılmasının ardından başvuru evraklarının çıktıları ıslak imzalı 

olarak Birim Erasmus Koordinatörüne bizzat veya vekâleten (noter onaylı vekâlet 

belgesi ile) başvuru tarihi bitimine kadar teslim edilmelidir. 

ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR/ 

ASGARİ ŞARTLAR +  

•  Ege Üniversitesi örgün eğitim kademesinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri (ön 

lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir) her sınıfta ve son sınıf 
öğrencileri mezun olduktan sonra da 12 ay içinde yapabilirler. Ancak başvurunun 
mezuniyet öncesi yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda 
bulunamazlar. 12 aylık süre öğrencinin mezuniyet tarihi itibariyle başlar. Birinci sınıf 
öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki (oluşmuş ise) akademik not ortalaması 
dikkate alınır. 

• Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. 
Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile 
ilgili bir sektör olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya 
desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti 
olarak kabul edilmez. 

• Staj hareketliliğinde öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu 
veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere 
seçilemez. Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalıdır. 

• Lisans öğrencileri için ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 ya da 70/100 olması. 



• Lisansüstü öğrencileri için ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 
olması. 

• Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin 
Erasmus programından faydalanmasına engel değildir. 

• İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz 
öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur ve 
hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreç uygulanır. 

• Başvuran öğrenci aynı öğrenim kademesinde daha önce öğrenci hareketliliği 
faaliyetinden (öğrenim/staj hareketliliği) yararlanmışsa, bu faaliyetlerin 
süresinin toplamı yeni faaliyetle beraber 12 ayı geçmemelidir. 

• Üniversitemizde YTB burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin Erasmus+ 
Staj Hareketliliği programına başvurmaları halinde bu öğrencilerin başvuruları 
alınacak; hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmaları halinde ilgili öğrenciler 
YTB burslarının kesileceğini bildiklerine ve bunu kabul ettiklerine dair 
dilekçelerini birim koordinatörlerine teslim edeceklerdir.  
 

• Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir 
anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 
 

• Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi 
sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek 
uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun 
kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden 
yararlanamazlar. 

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. 

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen 

güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda 

transkripti oluşmamış öğrenciler için, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan 

mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir 

yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim 

kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim 

kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 

Lisansüstü eğitimine başlayıp henüz not ortalaması oluşmamış öğrenciler için lisans 

mezuniyet not ortalaması dikkate alınacak olup değerlendirme 2,5/4,00 not ortalaması 

üzerinden yapılacaktır. 

BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 

1- Online Başvuru Formu Çıktısı: Sistem üzerinden kayıt olunduktan sonra 

(https://app.erasmus.ege.edu.tr/tr), başvuru formu doldurulup çıktısı alınıp 

imzalanarak Birim Erasmus Koordinatörüne bizzat veya vekâleten (noter onaylı 

vekâlet belgesi ile) teslim edilmelidir.  

2- Staj yapılacak kurumdan alınan Kabul Mektubu (Kabul mektubu örneği web 

sayfamızda 17 Eylül 2019 tarihli ilan metnimiz ile birlikte paylaşılmıştır.)  



ÖNEMLİ: *Kabul Mektubu İçeriği* 

*Kabul mektubu mutlaka antetli kağıtta hazırlanmış olmalıdır yani belge üzerinde 

kurum logosu ve iletişim bilgileri yer almalıdır. Staj yapacak olan öğrencinin adı-

soyadı ve staj başlangıç-bitiş tarihleri (gün-ay-yıl) açıkça belirtilmelidir. Stajınızın 

konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan kısaca 

bahsedilmelidir (daha sonra LA’da daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.) Stajınız 

boyunca size danışmanlık yapacak olan “Mentor” un adı-soyadı ve iletişim bilgileri 

yer almalıdır ve belge bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve/veya 

mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir.*  

3- 1 adet güncel tarihli İngilizce transkript 

4- Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen YDS (son 5 yıl içerisinde alınmış), 

TOEFL IBT* (son 2 yıl içerisinde alınmış) veya YÖKDİL (son 5 yıl içerisinde 

alınmış), Sınav Sonuç Belgesi * (Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan 

TOEFL belgesi geçersiz sayılacaktır.)  

5- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüklerinden veya E-Devlet’ten nüfus 

kayıt örneği tipi/aile seçilerek temin edilebilir.)  

6- Şehit ve gazi çocuğu olması durumunda duruma ilişkin belge  

7- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan öğrenci hakkında 2828 sayılı Kanun 

uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair belge 

8- Engellilik durumu varsa belge [Engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren 

doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi] 

9- Gidilecek ülkenin dili İngilizce değilse gidilecek ülkenin diline ilişkin sınav 

sonuç belgesi (Örneğin Almanya’da staj yapacaksınızdır ancak kurumunuz sizden 

Almanca dili seviyenizi gösteren belge talep etmiyor ise İngilizce dilinden sınav 

belgesi yeterlidir.) 

Adım 3: Hareketlilik başvuru tarihinin sona ermesinin ardından, başvurusu kabul 

edilen ve durumu uygun olan öğrenciler, aşağıda yer alan akademik takvime göre 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavına gireceklerdir.  

 

BAŞVURU TAKVİMİ  

Başvuru Tarihleri  18 Kasım - 2 Aralık 2019 

Yabancı Dil Düzeyi Tespit Yazılı Sınav 

Başvuru Tarihleri 

Yabancı Dil Almanca Yazılı Sınavı  

Yabancı Dil İngilizce Yazılı Sınavı  

Yeri 

21-27 Ekim 2019  

 

6 Kasım 2019 / 17:30 

7 Kasım 2019 / 17:30 

Yabancı Diller Yüksekokulu 



Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı ve 
Yeri 

16-20 Aralık 2019 Sınav yeri ve saati 
birim koordinatörlerince 
duyurulacaktır. 

Seçim Sonuçlarının İlanı (*) 10 Ocak 2020 

Feragat Süresi  13-17 Ocak 2020 

 
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi  

13-17 Ocak 2020 

 

Adım 4: Yabancı Dil Düzeyi Tespit Sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu 

ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfalarında ilan edilecektir. Lisans 

öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not 

alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için;  yabancı dil yazılı sınavından 100 

üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir. 

Ege Üniversitesince eşdeğer kabul edilen sınavların geçerlilik süreleri: 
YDS: 5 yıl  
YÖKDİL: 5 yıl 
TOEFL IBT*: 2 yıl *(Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılmayan TOEFL 
belgesi geçersiz sayılacaktır.)  

Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlik Tablosu, web sayfamızda 17 

Eylül 2019 tarihli ilan metnimiz ile birlikte paylaşılmıştır.) 

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 

Konuşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan “Yabancı Dil Konuşma Düzeyi 

Tespit Sınavı” birimlerce oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır. Yabancı Dil 

Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav 

yeri ve saati başvuran öğrencilere Birim Koordinatörlerince duyurulacak ve Yabancı 

Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı sonuçları bölümlerin ilan panolarında ilan 

edilecektir.  

Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu,  

Yazılı Sınav Notunun %75'i ve Bölüm/Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının 

%25'i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek ülkenin dili İngilizce değilse ve öğrenci 

bu dili bildiğini sınav sonuç belgesi ile kanıtlarsa bu durumda,  Yabancı Dil Sözlü 

Sınavı İngilizce Sınavının %12.5'i, diğer dil bilgisinin %12.5'i alınarak belirlenecektir. 

 

Adım 5: Başvurunuzun ve yabancı dil yazılı ve sözlü sınavlarının tamamlanmasının 

ardından kontenjan tahsis edilen birimler tarafından oluşturulan Değerlendirme ve 

Seçme Komisyonu, aşağıda belirtilen ölçütleri göz önünde bulundurarak tahsis 

edilen kontenjanlara göre seçme işlemini yapacaktır. 

 



Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (100 üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (100 üzerinden) 

Şehit ve gazi çocukları +15 puan 

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrenciler 

 
+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) (*) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

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

-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 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme  
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır) 

-5 puan 

 

Adım 6: 2019/2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Seçim Sonuç Listesi 

www.international.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ve ayrıca ilgili 

birimler tarafından Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ilan 

panolarında ilan edilecektir. 

Adım 7: Seçilen öğrencilerin sorumluluklarını, karşılaşabilecekleri olası sorunları 

bilmeleri ve başarılı bir hareketlilik süreci geçirebilmeleri amacıyla “Oryantasyon 

Eğitimi” 17 Ocak 2020 Cuma günü 10:00’da Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Seçilen öğrencilerin birim koordinatörlerince 

Oryantasyon Eğitimine katılım için yönlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmayı düşünen öğrencilerin* de oryantasyon 

eğitimine katılmaları gerekmektedir. Oryantasyonda hazırlanması gereken tüm 

belgeleri, kalacak yer, pasaport/vize işlemleri, zorunlu sigorta işlemi, dil desteği (OLS) 

ile ilgili bilgi verilecektir. 

*STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN HİBESİZ YARARLANMA 

Seçim sonuç listesinde yedek öğrenci olarak ilan edilen öğrenciler, istedikleri takdirde 

hibe almaksızın faaliyete katılabilirler. 

Hareketlilikten hibesiz (kendi imkânları ile) yararlanacak öğrenciler de diğer 

başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı 

süreçten geçer. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe 

hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.  



Yedek listede yer alan öğrencilerin hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmak 

istemeleri halinde, ilgili taleplerine ilişkin dilekçelerini (bkz: dilekçe örneği: 

https://international.ege.edu.tr/tr-8993/.html) Bölüm Koordinatörlerine teslim etmeleri 

gerekir. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrenci bilgisi, Bölüm Koordinatörü 

tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'ne 

bildirilir. 

Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik 

gerçekleştirilemez. 

NOT: SÜRE VE HİBE HESAPLAMALARI 

Öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında 

olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe 

verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını 

karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonu kararına göre 2019/2020 akademik 

yılında Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanacak öğrencilere 2 aylık 

hibe aktarımı yapılacaktır. Ancak sizler, kendi imkânlarınız ile yurt dışında daha uzun 

süre kalabilecekseniz, kabul mektubunuzu 2 aydan uzun süreli olacak şekilde temin 

edebilirsiniz. 

Ulusal Ajans tarafından 2019-2020 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat 

pahalılığına göre 2 ülke grubu için belirlenmiştir. 

Hayat pahalılığına göre 
ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir 
Olunan Ülkeler 

Aylık Staj Hibesi (€) 
 

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 

Birleşik Krallık1, 
Danimarka, Finlandiya, 
İrlanda, İsveç, İzlanda, 
Lihtenştayn, Lüksemburg, 
Norveç, Almanya, 
Avusturya, Belçika, Fransa, 
Güney Kıbrıs, Hollanda, 
İspanya, İtalya, Malta, 
Portekiz, Yunanistan 

 
600 

3. Grup Program Ülkeleri  

 
Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya 

 
400 

 

 

                                                           
1 31 Ekim 2019 tarihinde Brexit’in gerçekleşmesi durumunda bu ülkeye hareketlilik mümkün olmayacaktır. 

https://international.ege.edu.tr/tr-8993/.html

