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ERASMUS	STAJ	HAREKETLİLİĞİ	NEDİR?	
ükseköğretim	kurumunda	kayıtlı	öğrencinin	yurtdışındaki	bir	 işletmede	veya	

organizasyonda	 mesleki	 eğitim	 alma	 ve/veya	 çalışma	 deneyimi	 kazanma	

sürecidir.	Erasmus	staj	hareketliliği	ile	öğrenci,	bir	Avrupa	ülkesinde,	öğrencisi	

olduğu	mesleki	eğitim	alanında	uygulamalı	iş	deneyimi	elde	eder.	Öğrencilerin	faaliyete	

katılabilmeleri	için	Aksaray	Üniversitesi	öğrencisi	olmaları;	Erasmus	Staj	Hareketliliğine	

başvurmaları	 ve	 Erasmus	 kapsamında	 staj	 yapmak	 üzere	 seçilmeleri	 gerekmektedir.	

Öğrencilere	staj	faaliyetleri	için	yurtdışında	kaldıkları	süre	için	mali	destek	verilir.	Verilen	

mali	 destek	 hibe	 niteliğinde	 olup,	 öğrencilerin	 bütün	 masraflarını	 karşılamak	

amaçlanmamakta,	 yalnızca	 hareketlilikten	 kaynaklanan	 ek	masraflara	 yardımcı	 olmak	

istenmektedir.	

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

merkezleri	 ve	 işletme	 tanımına	uyan	diğer	kuruluşlar	olabilir.	Bu	 çerçevede	uygun	bir	

işletmeden	kastedilen,	büyüklüğü,	yasal	statüsü	ve	faaliyet	gösterdiği	ekonomik	sektör	ne	

olursa	olsun,	özel	veya	kamuya	ait	her	tür	kurum/kuruluş	ile	sosyal	ekonomi	dahil	her	tür	

ekonomik	faaliyette	bulunan	girişimdir.	

	 Staj	süresi	en	az	2	ay	(60gün),	en	fazla	12	ay	olabilir.	Staj	süresi,	iş	günü	şeklinde	

değil	 takvim	 günü	 şeklinde	 hesaplanmaktadır.	 Staj	 başlangıç	 ve	 bitiş	 sürelerine	 göre	

öğrencilere	 aktarılacak	 hibe	 hesaplanmaktadır.	 Daha	 fazla	 öğrencinin	 Erasmus	 staj	

programından	yararlanması	için;	öğrencilerimizin	staj	süresini	3	ay	olarak	planlanması	

gerekmektedir.	Feragat	eden	öğrencilerin	olması	veya	kullanılamayan	staj	haklarından	

oluşan	 süreler,	 Erasmus	 Staj	 hareketliliğini	 uzatmak	 isteyen	 öğrencilere	

aktarılabilmektedir.		

Önlisans,	 lisans	 ve	 lisansüstü	 programlarına	 kayıtlı	 tüm	 öğrenciler	 Erasmus	 staj	

hareketliliğine	başvuru	yapabilir	ve	hareketlilikten	yararlanabilirler.		

Erasmus	 staj	 hareketliliğinden	 yararlanmak	 isteyen	 öğrenciler	 YÖK	 tarafından	

geçerliliği	 tanınan	 sınavlardan	 mutlaka	 50	 puan	 ve	 üzeri	 Yabancı	 Dil	 puanına	 sahip	

olmalıdırlar.	 Dil	 puanı	 olmayan	 öğrenciler	 Aksaray	 Üniversitesi	 Erasmus	 Yabancı	 Dil	

Sınavına	girebilirler.		

Y	
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ERASMUS	STAJ	HAREKETLİLİĞİ	BAŞVURULARI	
rasmus	 staj	 hareketlilikleri	 için	 başvurular;	 Eylül	 (Güz	 Dönemi)	 ve	 Şubat	
(Bahar	 Dönemi)	 aylarında	 olmak	 üzere	 yılda	 iki	 kez	 alınmaktadır.	 Staj	
hareketliliği	 için	 ilgili	 ilan	 erasmus.aksaray.edu.tr	 adresinden	

duyurulmaktadır.	Aynı	zamanda	ilan	ile	ilgili	bilgilendirme	üniversitemiz	öğrencilerinin	
sistemde	kayıtlı	cep	telefonu	numaralarına	SMS	olarak	da	gönderilmektedir.		

	 Başvurular	için	gerekli	evraklar	ilgili	Erasmus	ilanında	açıklanmaktadır.	Erasmus	
Staj	Başvuru	Formu	ve	güncel	transkript	belgesi	istenen	belgeler	arasındadır.		Başvurular	
Spor	 Bilimleri	 Fakültesi	 2.	 Katta	 bulunan	 Dış	 İlişkiler	 Koordinatörlüğüne	 bizzat	
yapılmaktadır.	 *Pandemi	 şartları	 dolayısıyla	 başvuru	 formları	 online	 olarak	
doldurulmaktadır.		

	 Erasmus	staj	hareketliliğinden	yararlanmak	isteyen	öğrencilerimizin;		

Ø ön	lisans	ve	lisans	programları	için	2,20/4,00	genel	not	ortalamasına	(AGNO),		
Ø yüksek	lisans	ve	doktora	programları	için	2,50/4,00	genel	not	ortalamasına	(AGNO)	

sahip	olması	gerekmektedir.		

*	1,	sınıf	öğrencileri	Eylül	ayında	duyurulan	ilanlara	başvuru	yapamazlar	ancak	aynı	
yılın	Bahar	döneminde	(Şubat	ayı	içerisinde)	başvuru	yapabilirler.		

Başvuru	 esnasında	 öğrencilerin	 yabancı	 dil	 puan	 belgesi	 belirtmeleri	
zorunludur.	YDS,	YÖKDİL,	TOEFL	vb	YÖK	tarafından	geçerliliği	kabul	edilen	sınavlardan	
herhangi	 birinden	 alınmış	 sınav	 sonuç	 belgesi	 kabul	 edilmektedir.	 (en	 az	 50	 puan)	
															Yabancı	Dil	Sınav	sonucu	olmayan	öğrenciler	için	başvuru	tarihleri	içerisinde	
Erasmus	 Yabancı	 Dil	 Sınavı	 yapılmaktadır.	 Sınav,	 Aksaray	 Üniversitesi	 kampüsünde	
ücretsiz	 olarak	 yapılmaktadır.	 Sınav	 başvurusu	 için,	 ilanda	 belirtilen	 öğrencilerimizin	
online	başvuru	formunu	doldurmaları	gerekmektedir.	Sınavdan	50	puan	ve	üzeri	alan	
öğrenciler	Erasmus	Staj	Hareketliliği	başvurusu	yapabilirler.		

Erasmus	Yabancı	dil	sınavında	49	puan	ve	altı	alan	öğrenciler	başarısız	sayılır	ve	
Erasmus	 Staj	 başvurusu	 yapamazlar.	 Sınavda	 başarısız	 olan	 öğrenciler	 sonraki	
dönemlerde	tekrar	başvuru	yapabilirler.	Bu	konuda	herhangi	bir	sınırlama	yoktur.		

Not	ortalaması	şartını	sağlayan	ve	50	puan	ve	üzeri	dil	puanı	olan	öğrenciler	ADAY	
öğrenci	olarak	açıklanır	ve	staj	yeri	bulmaları	için	kendilerine	süre	(3-4ay)	verilir.	ADAY	
öğrenciler	verilen	 süre	 içerisinde	Staj	 yeri	Kabul	Belgesini	Erasmus	ofisine	 iletmelidir.	
Verilen	süre	içerisinde	staj	yeri	için	Kabul	Belgesi	sunmayan	aday	öğrenciler	feragat	etmiş	
sayılırlar.		

Kabul	 Belgesi	 sunan	 ADAY	 öğrenciler;	 Erasmus	 Puanlarına	 göre	
erasmus.aksaray.edu.tr	adresinde	ASIL	veya	YEDEK	öğrenci	olarak	açıklanırlar.		

Erasmus	Puanı	[AGNO	%50	+	Yabancı	Dil	Puanı	%	50)	şeklinde	hesaplanır.		

E	
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AKSARAY	ÜNİVERSİTESİ	ERASMUS	YABANCI	DİL	SINAVI		
rasmus	Yabancı	Dil	Sınavı	Güz	ve	Bahar	dönemleri	başlarında	olmak	üzere	
yıl	 içerisinde	 2	 kez	 yapılmaktadır.	 Erasmus	 hareketliliklerinden	
yararlanmak	 isteyen	 ancak	 YÖK	 tarafından	 geçerliliği	 kabul	 edilen	 (YDS,	

YÖKDİL	 TOEFL	 vb.)	 herhangi	 bir	 yabancı	 dil	 belgesi/sertifikası	 olmayan	 öğrenciler	
Aksaray	 Üniversitesi	 Erasmus	 Yabancı	 Dil	 Sınavına	 girmek	 zorundadırlar.	 Yabancı	 dil	
puanı	olmayan	öğrenciler	(Öğrenim	hareketliliği	için	en	az	60	puan	–	Staj	Hareketliliği	için	
en	az	50	puan)	Erasmus	Başvurusu	yapamazlar.	Yabancı	dil	sınavları	Güz	ve	Bahar	dönemi	
başlarında	ilan	edilen	Erasmus	Başvuru	İlanı	tarihlerine	uygun	olarak	düzenlenmektedir.		

												Aksaray	Üniversitesi	Erasmus	Yabancı	Dil	Sınavı	ücretsizdir.	Öğrenciler	herhangi	
bir	giriş	sayısı	kısıtlaması	olmaksızın	tüm	öğrenim	hayatları	boyunca	sınava	girebilirler.	
Sınav	sonucunun	geçerlilik	süresi	1	yıldır.		

													Erasmus	Yabancı	Dil	Sınavına	girmek	için	erasmus.aksaray.edu.tr	adresinde	ilan	
edilen	 sınav	 başvurusu	 süreçleri	 izlenmelidir.	 Sınav	 giriş	 salon	 ve	 sıra	 numaraları	
erasmus.aksaray.edu.tr		

Erasmus Yabancı Dil sınavı 80 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınavda 
bulunan soru türleri ve sayıları şu şekildedir: 

15 dilbilgisi,  

10 okuma becerileri,  

15 duruma uygun ifade,  

15 diyalog tamamlama,  

15 kelime bilgisi,  

10 Türkçe-İngilizce / İngilizce – Türkçe 

 

Öğrenim Hareketliliğine başvuran adaylara yönelik İngilizce Sözlü Mülakat Sınavı 
yapılmaktadır. Ancak Staj Hareketliliğine başvuran öğrenciler sözlü mülakat sınavına girmek 
zorunda değildirler.  

Erasmus Yabancı Dil Sınavından 50 puan ve üzeri alan öğrenciler Erasmus Staj 
Hareketliliği için başvuru yapabilirler. Sınav başvurusu ve Staj hareketliliği başvuruları aynı 
şey değildir.  

 

 

 

 

E	
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ERASMUS	STAJ	HAREKETLİLİĞİ	İÇİN	KABUL	MEKTUBU 
rasmus	staj	Hareketliliğine	başvuru	yapan	ve	dil	puanı	(en	az	50)	ile	AGNO	(en	az	
2,20)	 şartlarını	 sağlayan	 öğrenciler	 Aday	 Öğrenci	 olarak	 belirlenir.		
																	Aday	Öğrenciler	 kendilerine	 verilen	 süre	 içerisinde	Avrupa’da	bulunan	

kurum/kuruluş/STK/şirket	 vakıf	 vb	 yerlerden	 Erasmus	 Staj	 Hareketliliği	 kapsamında	
kabul	 edildiğine	 dair	 Kabul	 Mektubu	 sunmak	 zorundadırlar.	 Kabul	 mektubu	 sunan	
öğrenciler	Erasmus	puanları	ve	 fakülte	kontenjanlarına	göre	ASIL	veya	YEDEK	öğrenci	
olarak	 belirlenir.	 Kabul	 mektubu	 sunmayan	 öğrenciler	 programdan	 feragat	 etmiş	
sayılırlar.		
	 Erasmus	 Staj	 hareketliliği	 için;	 Öğrenim	 hareketliliğinde	 olduğu	 gibi	
üniversitemizin	 ve	 Erasmus	 Ofisinin	 anlaşmalı	 olduğu	 kurumlar	 bulunmamaktadır.	
Erasmus	Ofisi	Aday	Öğrencilere	kabul	alma	sürecinde	gerekli	oryantasyon	eğitimlerini	ve	
desteği	 sağlamaktadır.	 Staj	 için	kabul	mektubu	almak	 isteyen	öğrenciler	 için	 izlenecek	
bazı	adımlar	şu	şeklide	sıralanabilir.	

	 erasmusintern.org:	Erasmus	Öğrenci	Ağı	(Erasmus	Student	Network)	tarafından	
oluşturulmuş	bir	platformdur.	Bu	platformda	stajyer	arayan	öğrenciler	ile	staj	yeri	arayan	
öğrenciler	 bir	 araya	 getirilmektedir.	 Staj	 yeri	 için	 ülke	 ve	 alan	 filtreleri	 kullanılarak	
aramalar	daraltılabilmektedir.	Bu	platformda	olumlu	sonuçlar	alabilmek	için	etkili	bir	CV	
oluşturulması	gerekmektedir.		

CV:	 Kabul	 belgesi	 için	 karşı	 kurum	 ile	 iletişime	 geçerken	 gönderilmelidir.	
EuropassCV	platformu	hızlı	ve	etkili	bir	CV	oluşturmak	için	tavsiye	edilmektedir.		

Motivation	Letter:	(Niyet	Mektubu)	

Öğrencilerin	 kabul	 almak	 istedikleri	 yerler	 ile	 iletişime	 geçerken	 neden	 staj	
yapmak	istediklerini	ve	neden	bu	staj	yerinin	seçildiğini	belirttikleri	bir	metindir.	Niyet	
mektubu	için	Aday	Öğrencilere	için	örnek	Ek	bölümünde	yer	almaktadır.		

Diğer	Staj	yeri	bulma	siteleri:	

• https://leonet.joeplus.org/ 
• erasmusintern.org 
• http://www.iagora.com/work/en/internships 
• http://www.globalplacement.com/ 
• http://www.praxisnetwork.eu/ 
•  www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools.htm 
• http://www.educaops.eu/index.php/en/placements-in-cr 

	

Daha	 önceki	 yıllarda	 bölümünüzden	 Erasmus	 Staj	 Hareketliliğine	 katılmış	
öğrenciler	ile	irtibata	geçmeniz	de	faydalı	olacaktır.		

	

	

E	
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STAJ	HAREKETLİLİĞİNE	HAK	KAZANAN	ÖĞRENCİLERİN	YAPMASI	GEREKENLER	
	

day	Öğrenci	olarak	açıklanan	öğrenciler	kendilerine	verilen	süre	içerisinde	Kabul	
Mektubu	 sunmak	 zorundadırlar.	 Daha	 sonra	 ASIL	 olarak	 açıklanan	 öğrenciler	
aşağıdaki	belgeleri	eksiksiz	bir	şekilde	Erasmus	ofisine	teslim	etmelidir.	(Gerekli	

belgeler	için	lütfen	Erasmus	Bilgi-Belge	sayfasını	ziyaret	ediniz.	)	

1- Kabul	Mektubu:	
Kabul	mektubunda	mutlaka;	Erasmus	Placement	Mobility,	Aksaray	University,	staj	tarihleri,	
kabul	 eden	 kurum	 iletişim	 bilgileri	 ve	 imza/mühür	 olmalıdır.	 Kabul	 mektubu	 alınan	
kurum/kuruluş/şirket/STK/vakıf	vb.	öğrencinin	öğrenimine	devam	ettiği	bölüme	uygun	
olması	gerekmektedir.		

2- Staj	Sözleşmesi	-	Learning	Agreement	for	Traineeship	
Bilgi	 Belge	 sekmesinden	 indirilebilir.	 Bu	 belge	 üç	 bölümden	 oluşmaktadır.		
	

• Before	 the	 Mobility:	 Staj	 hareketliliğinden	 önce	 doldurulması	 ve	 imzalatılması	
gereken	 bir	 belgedir.	 İlk	 bölümde	 öğrenci	 ve	 staj	 yeri	 bilgileri	 bulunmaktadır.		
	

Sağ	köşede	yer	alan	üstbilgideki	akademik	yıl	ve	Öğrenci	Adı-Soyadı	bilgileri	girilmelidir.	
‘Study	Cycle’	bölümüne	önlisans	için	Short	Cycle	,	lisans	için	First	Cycle,	yüksek	lisans	
için	 Second	 Cycle	 ve	 Doktora	 programları	 için	 Third	 Cycle	 yazılmalıdır.		
	
ISCED	kodlarına	buradan	ulaşabilirsiniz.	Bölümünüzün	tam	adı	listede	yok	ise	bir	üst	
başlıktan	seçebilirsiniz.		
	
Tablo	A	
Haftalık	çalışma	saatleri	30-40	saat	arasında	olmalıdır.		
Staj	için	staj	konusu	ile	ilgili	bir	başlık	yazılabilir.		
	
‘Detailed	 Work	 Programme’	 bölümünde	 haftalık	 bir	 çalışma	 planı	 istenmektedir.	
Erasmus	staj	öğrencisinin	staj	süresi	boyunca	hangi	 faaliyetlerde	bulunacağı	detaylı	ve	
kapsamlı	bir	şekilde	açıklanmalıdır.	Maddeler	halinde	yazılması	tavsiye	edilmektedir.	Staj	
hareketliliği	 bir	 öğrenme	 süreci	 olarak	 tasarlanmalı	 ve	 bu	 bölüme	 net	 olarak	
aktarılmalıdır.	 Analizler,	 gözlemler,	 işbaşı	 gözlemler,	 karşılaştırmalar,	 bilgi	 edinmeler,	
gibi	etkinlikler	bu	sürece	örnek	olarak	verilebilir.		
	
‘Number	of	Working	Hours’	bölümünde	haftalık	çalışma	saatleri	30	ile	40	saat	arasında	
yazılabilir.	
	

‘Knowledge,	 skills	 and	 competences	 to	 be	 acquired	 by	 the	 end	 of	 the	 traineeship’	
bölümünde	staj	süresince	öğrenilmesi	veya	edinilmesi	beklenen	sonuçlar	yazılmalıdır.	Bu	
bölümde	 yazılacak	 içeriklerin	 staj	 alanını	 kapsayan	 spesifik	 bilgiler	 vermesi	
gerekmektedir.		
	

A	
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Monitoring	Plan:	Staj	süresince	öğrencinin	izlenmesinden	sorumlu	olacak	kişi	veya	bu	
kişinin	kurumdaki	pozisyonu	yazılmalıdır.	Stajın	izlenmesi	sürecinde	hangi	yöntemlerin	
kullanılacağı	yazılmalıdır.	(Gözlem,	görev	takibi	tablosu,	yazılı	rapor	vb.)	
	
Evaluation	 Plan:	 Staj	 hareketliliğinde	 öğrencinin	 başarı	 değerlendirmesini	 karşı	
kurumdan	 kimin/kimlerin	 yapacağı	 ve	 hangi	 yöntemleri	 kullanacağı	 yazılmalıdır.	
(Gözlem,	sınav,	mülakat,	başarı	değerlendirme	anketleri	vb)	
	
Dil	Yeterliliği:	Hangi	dilde	yeterlilik	alındığı	belirtilmeli	ve	dil	seviyesi	en	az	B1	olarak	
seçilmelidir.		
	
Tablo	B	
Erasmus	Staj	Hareketliliği	için	tablo	B’de	bulunan	3	seçenekten	birisi	seçilmelidir.		

- Erasmus	 Staj	 hareketliliğini	 zorunlu	 stajı	 ile	 birlikte	 yapacak	 öğrenciler	 ilk	
seçeneği	 işaretlemelidir.	Erasmus	Staj	 için	AKTS	sayısı	girilmelidir.	 	Staj	raporu,	
sertifika	gibi	gerekli	belgeler	işaretlenmelidir.		

- Erasmus	Staj	hareketliliğini	isteğe	bağlı	olarak	yapacak	öğrenciler	ikinci	seçeneği	
işaretlemelidir.	Eğer	planlanıyorsa	Erasmus	Staj	için	AKTS	sayısı	girilmelidir.			

- Erasmus	 Staj	 hareketliliğini	 mezuniyetinin	 ardından	 yapacak	 öğrenciler	 son	
seçeneği	 işaretlemelidir.	 Eğer	 planlanıyorsa	 Erasmus	 Staj	 için	 AKTS	 sayısı	
girilmelidir.			

Kaza	ve	Sorumluluk	Sigortası:	Öğrenciler	kaza	ve	sorumluluk	sigortalarını	(seyahat-sağlık	
sigortasından	 farklı	 olarak)	 yaptırmak	 zorundadırlar.	 Bu	 bölüme	 kaza	 ve	 sorumluluk	
sigortalarını	 kendilerinin	 yapacaklarını	 işaretlemelidirler.		
	
Tablo	C	
Bu	bölümde	karşı	kurumun	sigorta	işlemlerinde	veya	maddi	katkı	gibi	konularda	stajyer	
öğrenci	 ile	 olan	 taahhütleri	 işaretlenmelidir.	 Karşı	 kurum,	 sigorta	 masrafları,	 finansal	
destek	 veya	 diğer	 katkıların	 tamamını	 karşılayabileceği	 gibi	 hiçbir	 taahhütte	 de	
bulunmayabilir.		
	
İmzalar:	 Bu	 bölüm	 öğrenci,	 Erasmus	 Ofisi	 ve	 karşı	 kurum	 Yetkili	 Kişisi	 tarafından	
imzalanmalıdır.	Bölüm	zorunlu	stajı		ve	Erasmus	Staj	hareketliliğini	birleştiren	öğrenciler	
bir	satır	daha	ekleyerek	Erasmus	Bölüm	Koordinatörünün	de	imzasını	almalıdırlar.		
	

• During	the	Mobility:	Staj	hareketliliği	sırasında	oluşabilecek	değişiklikler	üzerine	
doldurulması	 gereken	 bir	 belgedir.	 Staj	 süresi,	 içeriği	 vb	 değişiklikler	 olması	
durumunda	 doldurulup	 imzalatılması	 gerekmektedir.	 Değişiklik	 söz	 konusu	
değilse	 bu	 bölümün	 doldurulmasına	 gerek	 yoktur.	
	

• After	 the	 Mobility:	 Staj	 süresinin	 sonunda	 staj	 süreci	 ile	 ilgili	 sorulara	 cevap	
verilmeli	ve	staj	sonunda	karşı	kurum	yetkilisi	tarafından	imzalanmalıdır.		

	
3- Hibe	Sözleşmesi	
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Öğrenci	 ile	 Aksaray	 Üniversitesi	 arasında	 imzalanan	 bir	 sözleşmedir.	 Hibenin	
yatırılması	 için	 öğrenci	 ve	 öğrenciye	 ait	 banka	 bilgilerinin	 girilmesi	 gerekmektedir.	
Erasmus	hibesi	kabul	belgesindeki	tarihlere	ve	gidilecek	ülkeye	ait	hibe	miktarına	göre	
hesaplanmaktadır.	1.	sayfada	öğrenciye	ait	bilgilerin	ve	Avro	hesap	numarasına	ait	IBAN	
bilgisinin	girilmesi	gerekmektedir.		2.	sayfada	hareketlilik	başlangıç	ve	bitiş	tarihlerinin	
girilmesi	gerekmektedir.	Hibe	miktarı	ve	günlük	miktarlar	için	Erasmus	Ofisi	ile	e-posta	
ile	iletişime	geçilebilir.	3.	sayfada	yer	alan	sigorta	bilgilerinin	girilmesi	gerekmektedir.	4.	
sayfada	yer	alan	Ad	Soyad,	tarih	bilgilerinin	girilmesi	ve	belgenin	imzalanarak	Erasmus	
ofisine	 orijinal	 halinin	 teslim	 edilmesi/postaya	 verilmesi	 gerekmektedir.	 Öğrenci	 vize	
işlemlerini	 tamamladıktan	 sonra	 hibe	 sözleşmesi	 Aksaray	 Üniversitesi	 tarafından	 da	
imzalanır.		

Hibe	 hareketlilik	 öncesinde	 %80	 ve	 hareketlilik	 sonrasında	 %20	 şeklinde	
öğrencinin	 Avro	 hesabına	 aktarılmaktadır.	 Erasmus	 Yönergesi	 gereği	 vize	 işlemlerini	
tamamlamayan	öğrencilere	hibe	aktarılamamaktadır.		

4- Bilgi	Formu	
	

erasmus.aksaray.edu.tr	adresindeki	Bilgi/Belge	sekmesinden	indirilmeli	ve	gerekli	
bilgiler	 tamamlanarak	 Erasmus	 Ofisine	 teslim	 edlmeli/e-posta	 ile	 gönderilmelidir.		
	

5- Kaza	sorumluluk	sigortası	
	

Erasmus	Staj	Hareketliliği	öğrencilerinin	Seyahat-Sağlık*	sigortasının	(*Vize	almak	
isteyen	 öğrenciler	 için	 zorunlu	 belgeler	 arasındadır.)	 yanı	 sıra	 Kaza	 Sorumluluk	
sigortasının	 yaptırması	 zorunludur.	 Farklı	 sigorta	 şirketlerinde	 farklı	 isimler	 altında	
olabilmektedir.		
	

6- Vize	görüntüsü	

Vize	alma	sürecinde	Erasmus	Staj	öğrencilerine	vize	kolaylık	yazısı	verilmektedir.	
Erasmus	 Staj	 öğrencilerinin	 gideceği	 ülkeden	 alacakları	 vizenin	 görüntüsünü	 Erasmus	
ofisine	 iletmeleri/e-posta	 göndermeleri	 gerekmektedir.	 Aksaray	 Üniversitesi	 Erasmus	
Yönergesi	 doğrultusunda	hibe	 ödeme	 işlemlerinin	 başlatılması	 için	 vize	 görüntüsünün	
Erasmus	 ofisine	 iletilmesi	 gerekmektedir.	 Vize	 görüntüsü	 iletildikten	 3	 -	 5	 işgünü	
içerisinde	 Erasmus	 hibesinin	 ödeme	 işlemi	 gerçekleşecektir.		
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HİBE	ÖDEMELERİ	VE	VİZE	İŞLEMLERİ	
	

Hareketlilik	 öncesinde	 tamamlanması	 gereken	 belgeler	 ve	 Hibe	 Sözleşmesi	
Erasmus	 ofisine	 iletildiğinde	 hibe	 ödeme	 işlemleri	 başlatılacaktır.	 Bu	 süreç	 normal	
şartlarda	3-5	 işgünü	 sürebilmektedir.	Vize	 süreci	 tamamlanıp	 gidilecek	 	 ülkenin	 vizesi	
alınmadan	ödeme	süreci	başlatılmaz.		

Hibe	 ödemeleri	 hareketlilik	 öncesinde	 %80	 ve	 hareketlilik	 bitiminde	 gerekli	
evrakların	 tesliminden	 sonra	 %20	 şeklinde	 yapılmaktadır.	 Erasmus	 AB	 anketinin	 bu	
süreçten	önce	tamamlanması	gerekmektedir.		Hareketliliği	planlandığından	kısa	sürmesi	
halinde	%20’lik	kısımdan	kesinti	yapılmaktadır.	Herhangi	bir	mücbir	sebep	belirtmeden	
60	 gün	 (takvim	 günü)	 altında	 Erasmus	 Staj	 hareketliliğinde	 bulunan	 öğrencilerden	
hibenin	tamamı	geri	istenmektedir.		

Vize	 başvuru	 sürecinde	 öğrencilerin	 vize	 alacakları	 ülkenin	 vize	 politikasını	 ve	
istenen	 belgeleri	 ilgili	 websitelerinden	 öğrenmesi	 gerekmektedir.	 Vize	 başvuruları	
elçiliklerden	veya	vize	şirketleri	üzerinden	yapılmaktadır.		

Vize	sürecinde	öğrencilerden	istenen	bazı	ortak	belgeler	şu	şekildedir.		

Ø Vize	Başvuru	Formu:	İlgili	ülkenin	vize	başvuru	sayfasından	indirlebilir.		
Ø Öğrenci	Belgesi	(Türkçe	-	İngilizce)	
Ø Transkript	(Türkçe	-	İngilizce)	
Ø Erasmus	 kazandığına	 dair	 belge	 /	 Hibe	 yazısı:	 Bu	 belge	 Erasmus	 Ofisi	

tarafından	kazanan	öğrencilere	sağlanmaktadır.		
Ø Kabul	Mektubu	ve	Erasmus	Training	Agreement	
Ø Yabancı	Dil	Yeterlilik	Belgesi:	Bu	belge	Erasmus	Ofisi	 tarafından	kazanan	

öğrencilere	sağlanmaktadır.	
Ø Sponsorluk	Belgesi:	Öğrenciyi	yurtdışında	kaldığı	sürelerde	maddi	olarak	

destekleyecek	 kişi	 (aile	 yakını)	 veya	 şirketten	 alınacak	 bir	 belgedir.	
Öğrencilere	 hibe	 alacaklarına	 dair	 hibe	 yazısı	 verilmektedir.	 Ancak	 bazı	
ülke	 vize	 başvurularında	 bu	 hibeye	 ek	 olarak	 maddi	 destek	
sorgulanabilmektedir.		

Ø Konaklama	 Belgesi:	 Öğrencilerin	 Erasmus	 Staj	 süresince	 nerede	
kalacaklarını	belirtmeleri	gerekmektedir.	(Ev,	yurt,	otel,	hostel	vb.)	

Ø Seyahat	 Belgesi:	 Öğrencilerin	 seyahat	 planları	 ile	 ilgili	 rezervasyon	
belgelerini	sunması	beklenmektedir.		

Ø Seyahat-Sağlık	ve	Kaza	Sorumluluk	sigortaları	
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STAJ	HAREKETLİLİĞİ	DÖNÜŞ	BELGELERİ	
	

1. Katılım	Sertifikası	

Katılım	Sertifikası	 hareketlilik	 bitiminde	karşı	 kurumdan	 imzalı	 olarak	 alınması	
gereken	 bir	 belgedir.	 Bu	 belgede	 kabul	mektubunda	 olduğu	 gibi	 kabul	 eden	 kurumun	
antetli	 kağıdı	 üzerine	 (logolu,	 adres	 -	 iletişim	 bilgileri	 içeren)	 öğrencinin	 adı	 soyadı,	
Aksaray	Üniversitesi,	Erasmus	Placement	Mobility,	staj	başlangıç	ve	bitiş	tarihi	gibi	staj	
hareketliliği	 ile	 ilgili	 temel	 ifadeleri	 ve	 bilgileri	 içermelidir.	 Belgenin	 bir	 orijinal	
kopyasının	Erasmus	Ofisine	teslim	edilmesi	gerekmektedir.		

2. Staj	Sözleşmesi	-	Hareketlilik	Sonrası	(After	the	Mobility)	

‘After	 the	 Mobility’	 belgesi	 Staj	 Sözleşmesinin	 (Learning	 Agreement	 for	
Traineeship)	 3.	 bölümüdür.	 Hareketlilik	 öncesi	 hazırlanan	 ‘Staj	 Sözleşmesi’nin	 ne	
derecede	 tamamlandığının	 ve	 neler	 edinildiğinin	 açıklandığı	 bir	 belgedir.	 ‘After	 the	
Mobility’	 belgesinde	 yönetilen	 sorulara,	 daha	 önce	 hazırlanan	 	 Staj	 Sözleşmesine	 göre	
cevaplar	 verilmelidir.	 Bu	 belge	 hareketlilik	 sonrasında	 karşı	 kurum	 tarafından	
imzalanmalıdır.		

3. Staj	Süre	Belgesi	(Duration	Sheet	
	

Staj	 süresinin	 başlama	 ve	 bitiş	 tarihlerinin	 belirtildiği	 bu	 belge	 kabul	 alınan	 ve	
stajın	 gerçekleştiği	 ev	 sahibi	 kurum	 tarafından	 imzalanarak	 onaylanmalıdır.	
erasmus.aksaray.edu.tr	 adresindeki	 Bilgi/Belge	 sekmesinden	 indirilebilir.		
	

4. Staj	Değerlendirme	Formu	(Evaluation	Form)	

Karşı	 kurumda	 Erasmus	 staj	 öğrencisinden	 sorumlu	 kişinin	 değerlendirme	
notlarını	 tamamlayarak	 doldurması	 gereken	 bir	 belgedir.	 erasmus.aksaray.edu.tr	
adresindeki	Bilgi/Belge	sekmesinden	indirilebilir.	

5. Kişisel	Değerlendirme	Formu	

Erasmus	Staj	öğrencisinin	mesleki,	kişisel,	kültürel	ve	dilsel	izlenimlerini	aktardığı	
bir	 öz-değerlendirme	 formudur.	 erasmus.aksaray.edu.tr	 adresindeki	 Bilgi/Belge	
sekmesinden	indirilebilir.	

6. Pasaport	Giriş-Çıkış	Sayfaları	

Katılım	 sertifikasında	 belirtilen	 staj	 başlama	 ve	 bitiş	 tarihlerinin	 pasaportta	
bulunan	 ülkeye	 giriş	 çıkış	 damgalarıyla	 doğrulanması	 gerekmektedir.	 İlgili	 pasaport	
sayfası	görüntüsünün	Erasmus	ofisine	iletilmesi/e-posta	ile	gönderilmesi	gerekmektedir.		
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Erasmus	Çevrimiçi	AB	Anketi		
	

Hareketlilik	 döneminin	 sona	 ermesinden	 30	 gün	 önce	 öğrenci	 çevrimiçi	 AB	
Anketini	 doldurması	 için	 davet	 edilir.	 Anket	 öğrencinin	 e-posta	 adresine	
gönderilmektedir.	 Bazı	 durumlarda	 bu	 e-posta	 İstenmeyen	 (Spam)	 klasörlerine	
düşebilmektedir.	 Öğrencilerin	 hareketliliğin	 son	 ayı	 içerisinde	 e-posta	 adreslerini	 ve	
İstenmeyen	(Spam)	klasörlerini	takip	etmeleri	gerekmektedir.	Öğrencinin	çevrimiçi	AB	
anketini	davetin	ulaşmasını	izleyen	15	gün	içinde	doldurması	gerekmektedir.	

Katılımcı	 anketini	 doldurmayan	 öğrencilere	 toplam	 hibenin	 %20’si	 tutarında	
kesinti	yapılır.	

	

	
	

OLS	nedir?	
OLS	 (Online	 Linguistic	 Support	 –	 Çevrimiçi	 Dil	 Desteği)	 Erasmus	 öğrencilerinin	
hareketlilik	öncesinde	tamamlaması	gereken	bir	çevrimiçi	sınavdır.	B1	seviyesi	altında	
bir	 skor	 alındığında	 öğrenciye	 ücretsiz	 bir	 çevrimiçi	 dil	 kursu	 tanımlanmaktadır.	
Hareketlilik	 sona	 erdiğinde	 öğrencinin	 sınavı	 tekrar	 tamamlaması	 gerekmektedir.	
Böylelikle	katılımcının	dilsel	gelişimi	kayıt	altına	alınmaktadır.	Çevrimiçi	Dil	Desteği	testi	
için	öğrencinin	e-posta	adresine	bir	e-posta	gönderilmektedir.	OLS	dil	sınavı	için	e-posta	
hesapları	 ve	 İstenmeyen	 (Spam	 klasörleri)	 kontrol	 edilmeli,	 çevrimiçi	 sınav	 linkinin	
ulaşmaması	halinde	Erasmus	ofisi	ile	irtibata	geçilmelidir.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EK.1	

Örnek	Niyet	Mektubu:	Bu	metni	kendinize	göre	düzenlemeli	ve	geliştirmelisiniz.	
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Dear	Sir	Madam,		

I	am	writing	to	apply	for	the	Erasmus	internship	at	your	institution.	I	would	like	to	spend	two	months	
of	traineeship	at	the	ŞİRKET	ADI	in	Germany	Currently,	I	am	student	Aksaray	University	in	Turkey,	at	
the	study	programme	of	Mechanical	Engineering	.	

I	would	honor	the	opportunity	if	you	accept	me	for	the	internship	programme,	because	it	will	mean	a	
lot	 for	 me	 and	 my	 future	 career	 prospective.	 Firstly,	 it	 would	 definitely	 be	 a	 very	 efficient	 and	
successfully	method	to	improve	my	engineering	competence	and	German	language	skills.	I	have	been	
learning	German	as	my	first	second	language	and	I	believe	that	this	experience	at	your	institution	will	
improve	a	lot	my	knowledge	because	I	will	get	a	chance	to	communicate	with	people	in	similar	area.	
Moreover,	I	will	cherish	the	opportunity	to	enhance	my	engineering	experience	at	your	facilities,	since	
your	institution	has	a	great	reputation	in	that	field.	

I	would	like	to	emphasize	that	I	am	eager	to	benefit	from	this	programme,	as	I	will	get	to	know	better	
about	the	German	labor,	exchanging	experiences	and	practices.	I	advocate	the	opinion	that	internship	
at	your	institution	programme	is	excellent	opportunity	to	meet	various	groups	of	young	people,	spend	
quality	time	with	them	and	get	to	know	their	habits,	attitudes,	lifestyle,	etc.	Also,	living,	working	and	
sharing	experiences	within	international	atmosphere	would	broaden	my	horizons	and	enable	me	to	
build	strong	social	network	with	people	through	Europe.	

Working	at	your	institution	I	would	have	a	chance	to	compare	the	Turkish	and	German	systems.	If	I	
become	your	trainee.	I	will	use	this	comparison	to	promote	the	Turkish	labor	system	not	only	in	my	
homeland,	but	in	the	whole	EU	also.	

I	would	be	very	grateful	 if	you	consider	my	application	and	give	me	a	chance	to	participate	 in	your	
institution,	which	would	mark	my	future	professional	and	personal	development.	

I	would	like	to	express	that	all	the	expenses	will	be	covered	by	EU	Erasmus+	programme.	And	health,	
travel	and	liability	insurance	will	be	taken	out	by	me.	

Please	 kindly	 find	 my	 CV	 attached	 to	 this	 e-mail.	 Thank	 you	 very	 much	 in	 advanced	 for	 your	
consideration.	

		

Yours	faithfully,	

Name	Surname	

	

	


