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• Staj hareketliliği başvurusu için «Başvuru Tipi» olarak «staj» seçmelisiniz.
• Başvuru dönemi ise Erasmus hareketliliğini gerçekleştirmek istediğiniz dönemdir. Staj hareketliliğini seçince

otomatik olarak 2022-2023 Yaz olarak çıkacaktır. Ancak bu sadece 2022 yaz dönemi hareketlilik
gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelmemektedir.

• 2022-2023 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzunda yayınladığımız üzere
«Bu proje kapsamında staja seçilen öğrenciler hareketliliklerini Haziran 2022 tarihinde başlayıp Temmuz
2023 arasında gerçekleştirmelidir ve hareketlilik en geç Temmuz 2023’te sona ermiş olmalıdır.»

• Sadece «ön kayıt» işlemini gerçekleştirmeniz yeterli değildir!



Ön başvuruyu yaptıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilmeniz için e-
postanıza kullanıcı bilgileriniz otomatik olarak gönderilecektir.



Kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak 
Başvuruyu Tamamla butonuna basınız.







Kabul edilen sınav sonuçları Erasmus
Yabancı Dil Sınavı, YÖKDİL, YDS, e-
YDS ve TOEFL’dir.

Sınav Tarihi olarak hangi sınav olursa
olsun sınavın açıklanma tarihini
yazmalısınız.



• «Davet Mektubu» kısmına staj hareketliliği gerçekleştireceğiniz kurumdan almış olduğunuz imzalı ve
mühürlü kabul mektubunu yüklemelisiniz.

• Kişisel Bilgiler kısmında engel durumunuzu beyan ettiyseniz «Engellilik Durum Belgesi» yüklemelisiniz.

• Gazi ve Şehit yakını olduğunuzu beyan ettiyseniz «Diğer» kısmına bu durumu kanıtlayan belgenizi
yüklemelisiniz.

• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler kanunu kapsamında korunma, bakım veya barınma kararı alınan ve
Anneniz, babanız ya da size muhtaçlık aylığı bağlanmış ve ekonomik açıdan imkanı kısıtlı bir öğrenci iseniz
belgenizi «Dilekçe» kısmına yüklemelisiniz.



«Firma Bilgileri» kısmına staj hareketliliği gerçekleştireceğiniz kuruma ait bilgileri eksiksiz bir
şekilde girmelisiniz.



Ön başvuru formunu 
yazdırmanıza gerek yoktur!



DİKKAT!
• Başvurunuz tamamlandıktan sonra başvuru statünüz «İşlemde» olarak gözükecektir. İşlemdeki

başvurunuz ofis tarafından uygunluk kontrolünden geçirilecektir. Herhangi bir eksik/yanlış
bulunmayan başvurular ofis tarafından onaylanacaktır.

• Ofis tarafından onaylanan başvurunuzun statüsü başvuru durumunuzda «Ofis Onayladı» olarak
gözükecektir. Başvuruda eksik/yanlış bilgi olması durumunda ofis, gerekli düzeltmeleri yapması
için öğrenciye başvurusu geri gönderecektir.

• Bu nedenle başvurunuzu ve e-postanıza gelecek bildirimleri takip etmenizde fayda vardır.

• Başvuru son tarihi itibariyle mesai bitiminin ardından başvuru sistemi kapanacaktır.

• Başvurular kapandığında, sistem kapanana kadar yapılmış son gün de dahil tüm başvurular da
değerlendirildikten sonra (1 iş günü sürebilir) sadece «Ofis Onayladı» statüsünde gelmiş
başvurular değerlendirilecektir. Bu nedenle başvurunuzu son güne bırakmamanız tavsiye
edilmektedir. Son gün yapılan başvurunuzda herhangi bir hata eksik olması durumunda başvuru
süresi bitmiş olacağı için başvurunuzu düzeltme şansınız olmayacaktır ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.

• Hareketlilik ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine
gönderebilirsiniz.

mailto:erasmusogrenim@comu.edu.tr

