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ERASMUS+  

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

2022/2023 AKADEMİK YILI HAREKETLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU İLANI  

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde, Türk-Alman Üniversitesi’nde öğrenim 

gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru süreciyle ilgili bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. Bu hareketlilikler 2022/2023 Akademik Yılında 

gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır ve belirtilen dönem dışındaki hareketlilikler 

bu ilan dahilinde değerlendirilmeyecektir.  

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize aktarılan Erasmus+ 2021-1-TR01-

KA131-HED-000004999 numaralı proje bütçesine göre öğrencilere hibe dağıtımı 

yapılacaktır. Başvuru yapan adayların hibe alıp alamayacağı başvuruların 

değerlendirilmesinden sonra TAÜ ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü internet 

sayfalarında ilan edilecektir. 

Başvurularla İlgili Önemli Hatırlatma: 

 Belirtilen başvuru dönemi için başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’nın aldığı 

karar gereği, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacaktır. 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ linki üzerinden Türk-Alman Üniversitesi 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ilanına ulaşılabilir. Başvuru için bu 

sayfanın sağ üst köşesinde yer alan e-Devlet Giriş linkine tıklanmalıdır. 

 Başvuru için gerekli belgeler başvuru sistemine yüklenerek başvuru işlemi 

gerçekleştirilmelidir. 

 Üniversitemizin Erasmus+ 2021-1-TR01-KA131-HED-000004999 numaralı 

projesi 31/10/2023 tarihinde sona erdiğinden, staj faaliyetlerinin bu tarihe 

kadar tamamlanması gerekmektedir. 

 

Başvuru Tarihleri: 

 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlangıç Tarihi:  06.02.2023, 

Pazartesi 

 

 Son Başvuru Tarihi: 03.03.2023, Cuma (23:59’a kadar) 
 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 

 Güncel Not Dökümü 

 Almanca veya İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi  

 Almanca için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

düzenlenen ve kabul edilen tüm dil belgeleri ve ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen Almanca dil belgeleri kabul edilmektedir.  

 İngilizce için ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınav sonuçları, 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavı sonuç belgeleri ve 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
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Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yabancı 

dil sınav sonuç belgeleri kabul edilmektedir. 

 Yabancı dil eşdeğerlik puanlarının hesaplanmasında ÖSYM’nin 06.04.2021 

tarihli Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Dokümanında belirtilen 

puan karşılıkları esas alınacaktır. 

 

Eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyeceğinden, belgelerinizi 

iletmeden önce belgelerde eksik bulunmadığına dikkat ediniz. 

Başvuru Koşulları: 

 Öğrencilerin, Üniversitemize kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmaları. 

 Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kümülatif akademik not 

ortalamasının 2.20/4.00 olması. 

 Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kümülatif 

akademik not ortalamasının 2.50/4.00 olması. 

 Not dönüşümü için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan not 

dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar dikkate alınır. 

 Mevcut öğrenim kademesi (lisans/yüksek lisans/doktora) içerisinde, 2014-2020 
ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği 
faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı 
geçmemesi. 

 Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil yeterlilik puanına göre 
oluşturulan Erasmus+  başvuru nihai puanının en az 75 olması. 

 

Önemli Hatırlatma: TAÜ lisans programlarının 1. sınıfında öğrenim gören öğrenciler 

2022/2023 Akademik Yılında Erasmus+ Staj hareketliliğinden faydalanamazlar. 

Önemli Hatırlatma: TAÜ yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı ancak henüz 

güncel bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler, bir önceki öğrenim kademesinde 

(lisans/yüksek lisans) alınan mezuniyet not ortalamaları ile başvuru yapabilirler. 

Önemli Hatırlatma: Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Erasmus+ 

Staj Hareketliliğinden yararlanamazlar; ancak, kayıt dondurulan dönemde Erasmus+ Staj 

Hareketliliğine başvurabilirler. 

 

Genel Hükümler: 

 Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt 

dışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Öğrenciler, 

yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir 

kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. 

 Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya 

organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi 

kazanma sürecidir. 
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 Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü esasına göre 

yaptığı stajdır. Tam mesai günü gidilen ülkedeki tam zamanlı çalışanların haftalık 

çalışma saati dikkate alınarak belirlenir. 

 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 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. 

 
Uygun Staj Yeri Örnekleri:  
 
 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) 

 

Uygun Olmayan Kurum ve Kuruluşlar: 

 Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 

 AB programlarını yürüten Ulusal Ajanslar, vb. kuruluşlar. 
 

Staj Kabul Mektubu: 

 Kabul Mektubu, antetli kağıda yazılmış ve kurum yetkilisi tarafından imzalanmış 

ve kaşelenmiş olmalıdır. Taranmış kopyalar kabul edilmektedir. Öğrencinin adı ve 

soyadı, staj başlangıç ve bitiş tarihleri ve Erasmus+ Programı çerçevesinde staj 

faaliyeti gerçekleştirileceği Kabul Mektubunda açıkça belirtilmelidir. 
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 Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanarak başvuru sırasında 

Kabul Mektubu teslim etmeyen öğrencilerin staj için kabul alınan 

kurum/kuruluştan temin edilecek Kabul Mektubunu 28.04.2023 Cuma günü 

mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir.  

 Erasmus + Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler 

için aday öğrenciler, https://erasmusintern.org/ adresinde yer alan ilanlardan 

faydalanabilirler. 

Seçim Ölçütleri: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik Başarı Düzeyi (AGNO) %50 (toplam 100 puan 
üzerinden) 

Yabancı Dil Seviyesi %50 (toplam 100 puan 
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 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs)* +5 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli ya da hibesiz)* -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 
(öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır) 

-10 puan 

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

-10 puan 

Üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak 
düzenlenmiş toplantılara mazeretsiz katılmama 
(öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır) 

-5 puan 

 

* Erasmus+ Programından daha önce yararlanmış olma durumunda -10 puan 

uygulaması, önceki öğrenim kademesindeki öğrenim ve staj hareketliliği için 

https://erasmusintern.org/
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uygulanmamaktadır. Lisans düzeyinde Erasmus+ Hareketliliğinden faydalanmış 

olan öğrenci, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gördüğü sırada 

hareketliliğe başvuruda bulunabilir. Bu durumda puan kesintisi 

uygulanmamaktadır. 

* Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar Dijital becerileri 

geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) kapsamda sayılır:  

 Dijital pazarlama (örn. 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.  

 Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis 

görevleri bu kapsamda sayılmaz.   

 

Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliğine başvuru yapacak olan adaylar: 

 2022/2023 Akademik Yılında hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvurmak 
mümkündür. 
  Hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvuru yapmayı düşünen adayların hangi 
faaliyete öncelik vereceklerini https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ linki üzerinden 
yapılacak başvuru sırasında belirtmeleri gerekmektedir.. 
 Her iki faaliyete başvuruda bulunan adayın, seçim ve değerlendirme süreci sonrasında 
hesaplanacak puanında öncelik vermediği faaliyet için “-10” puan azaltma uygulanacaktır. 
  

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları ile ilgili Diğer Hususlar:  

 Akademik başarı düzeyi hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılır.  

 Yabancı dil puanı hesaplamasında, geçerli dil belgesinde yer alan puan dikkate 

alınır ve ÖSYM’nin eşdeğerlik tablolarına göre hesaplama gerçekleştirilir. Yabancı 

dil eşdeğerlik puanlarının hesaplanmasında ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli 

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Dokümanında belirtilen puan 

karşılıkları esas alınacaktır. 
 Erasmus+ Staj Hareketliliği asgari süresi 2 ay (60 takvim günü) dır. 

Hareketliliğin asgari sürenin altında kalması durumunda, bu hareketlilik için hibe 

ödemesi yapılmaz.  

 Mücbir sebepler nedeniyle hareketliliğin erken bitirilmesi halinde ise, öğrencilerin 

bu durumu önceden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirmeleri 

gerekmektedir. Mücbir sebebin değerlendirilmesi, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü aracılığıyla Ulusal Ajans’a danışılarak gerçekleştirilecektir.  

 Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde bir öğrenci, aynı öğrenim kademesinde 

toplamda 12 ay hareketlilikten faydalanabilir; ancak, daha önce hareketlilikten 

yararlanılmış ise (öğrenim ve/veya staj), yeni hareketlilik ile birlikte toplam süre 

12 ayı geçemez.  

 Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
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 Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun 

öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) 

yapılmış olması gerekir. 

 Mezuniyet sonrası staj hareketliliğinin mezuniyet tarihinden itibaren ilgili 

Erasmus+ projesinin bitiş tarihi dikkate alınarak tamamlanması gerekmektedir. 

Üniversitemizin Erasmus+ 2021-1-TR01-KA131-HED-000004999 numaralı 

projesi 31/10/2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarih dikkate alınarak staj 

hareketliliği tarihleri belirlenmelidir. 

 Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir 

anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. 

 Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; 

akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit 

olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir. 

Feragat Tarihleri: Erasmus+ Staj Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak 

yararlanacak öğrencilerin listelerinin ilan edilmesinin ardından, bu öğrencilerin faaliyete 

katılmaktan vazgeçmeleri halinde, feragat dilekçelerini Kabul Mektubu iletmek için 

belirlenmiş son tarih olan 28.04.2023 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili hibeli ve hibesiz olarak 

belirlenen öğrencilere e-mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu tarihten sonra feragat 

edilmesi ve/veya bildirimde bulunulmadan programa katılım gerçekleştirilmemesi halinde, 

öğrencilerin bir sonraki Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği başvurularında 

toplam puanları üzerinde -10 puan eksiltme uygulanacaktır. 

Aylık Hibe Miktarları: 

Hibelendirme, Üniversitemizin Erasmus+ 2021-1-TR01-KA131-HED-000004999  

numaralı projeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu proje çerçevesinde, Üniversite 

genelinde toplam 11 kontenjan dahilinde hibelendirme yapılması planlanmaktadır. 

Hayat Pahalılığına Göre 
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 

  
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan "2021 
Sözleşme Dönemi - Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı" verilerine dayanarak hazırlanmıştır. 
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Erasmus+ Staj Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanan öğrencilere 

faaliyet sürelerini içeren 2 ay için yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave 

masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, yalnızca katkı 

niteliğindedir ve öğrencilerin tüm masraflarını karşılamaya yönelik değildir. 

Öğrencilere seyahat için ayrıca destek verilmemektedir. 

Öğrencilerin hibeleri, faaliyet başlamadan önce 2 aylık süre temel alınarak hesaplanır. 

Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.  

Hibeler iki taksit olarak ödenmektedir. Hareketlilik başlangıcı öncesinde toplam hibe 

miktarının %80’i öğrencinin hesabına aktarılır. Hareketlilik bitiminde, staj faaliyetini 

başarılı tamamlayan ve hareketlilik belgelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilere 

toplam hibenin %20’si ödenir. 

İlave Hibe Desteği: 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak 250 Euro 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. Bu alt kategoriler çerçevesinde hibe desteği talebi olan öğrencilerin 

durumlarını kanıtlayan belgeyi hareketlilik başlangıç tarihinden en az 30 gün öncesinde 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

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. 

Yeşil Seyahat Desteği: 

Yeşil Seyahat Desteği çerçevesinde, Erasmus+ hareketliliği gerçekleştiren katılımcıların 

sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaları halinde finansal destek sunulmaktadır. 

Katılımcıların yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Euro tutarında 

ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. 

Uçak ile seyahat, yeşil seyahat kapsamına girmemektedir.  
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Başvuruların Değerlendirilmesi:  

Başvurular Rektörlük tarafından görevlendirilmiş olan Erasmus+ Seçim Komisyonu 

tarafından değerlendirilecektir. Seçim ölçütlerine göre oluşturulacak olan Erasmus+ 

başvuru nihai puanı 75 puanın altında olan adaylar Erasmus+ Staj Hareketliliğinden 

hibeli ya da hibesiz olarak yararlanamazlar 

 

Hibesiz Öğrenci Olma: 

Hibesiz öğrencilerin belirlenmesinde, hibeli öğrencilere uygulanan seçim kriterleri 

uygulanır. Bu öğrenciler seçim için belirlenmiş süreçten geçmek zorundadırlar. Hibesiz 

öğrenciler için ayrıca bir ilan yayınlanmayacaktır. 

 


