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ÜNİVERSİTESİ 

                   KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI 

 

 

2020 proje dönemi Osmangazi Staj Konsorsiyumu, Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları 

12.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında “erasmusbasvuru.ua.gov.tr” adresinden, E-Devlet 

kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Uluslararası İlişkiler 

Birimine fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. 27.01.2023 tarihinden sonra 

başvuru yapılması ya da sisteme belge yüklenmesi mümkün olmayacağından, başvuruların 

belirlenen tarihler arasında yapılması önemlidir. Staj faaliyeti en az/en fazla tam 60 gün 

olmalıdır. (Her ay 30 gün olarak hesaplanmaktadır.). Kontenjan 5 öğrenci ile sınırlıdır. 

Faaliyetin 31.05.2023 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. 

 

***Daha önce girilmiş TOGÜ Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan alanlar veya 

herhangi bir dil belgesi olanlar (YDS, TOFEL, YÖKDİL vb) başvurabilirler. *** 

 

Erasmus Staj Hareketliliği Nedir? Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı 

öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 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 alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ 

kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: - Avrupa Birliği kurumları ve AB 

ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en ) - AB 

programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

Başvuru İçin Genel Kurallar: 

 
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları 

gerekmektedir: 

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 

olması, 
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Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 -58/100 

olması, 

İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00- 

75/100 olması, 

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 

sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin başvuruları için Türkiye’de burslu olmadıklarını 

gösteren belge ile başvurmaları gerekmektedir.(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

21.11.2017 tarihli, 78918 sayılı yazısına göre.) 

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri ve karşı üniversite tarafından kabul 

edilmeleri halinde, Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci hareketliliği 

programları kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam edecek 

öğrencilere, ayrı programlarda olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu durumdaki 

öğrencilerin 15 gün içerisinde kabul belgeleri ile birlikte Başkanlığa bildirimde bulunmaları 

gereklidir. Ancak bunlardan, eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda devam 

edecek öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. 

Değişim programları kapsamındaki öğrencinin vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi durumunda 

ise öğrencinin bursu ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar dondurulur. 

(Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi, 4. Bölüm, Madde 23-(3) bendi.) Daha detaylı 

bilgi için lütfen YTB Koordinatörlüğüne danışınız.) 

Değerlendirme Kriterleri, %50 genel not ortalaması ve %50 İngilizce Sınavı şeklindedir.  
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Erasmus Staj Hareketliliği – Özel Şartlar: 

 
Erasmus Staj Hareketliliği 2020 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak 

değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan 

üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan 

üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

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

 
+10 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 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 türüneazaltma uygulanır) 

 
-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından 

hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 

katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde 

uygulanır) 

 

 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin 

Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) 

 
-5 puan 
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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 öldürülenlerin 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. 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. 

 

 

 
Ülke Grupları 

 

 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 

Staj 

(Avro) 

 

 
1. ve 2. Grup ProgramÜlkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, 

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, 

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 

 

 
600 

 

 
3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan 

 

 
400 

* Birleşik Krallık’ın Avrupa birliğinden anlaşma olmaksızın (no-deal) çıkması durumundaki 

muhtemel senaryolara ait açıklamalara, bu bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. 

Birleşik Krallık üniversitelerini tercih eden öğrenciler, olası bir durumda faaliyete katılamamak 

dahil tüm sonuçları kabul etmiş olacaklardır. 

Osmangazi Staj Konsorsiyumu kapsamında öğrencilerin hareketliliklerinin sadece 2 ayı  

hibelendirilecektir. Öğrenci daha uzun süreli kabul mektubu alırsa kalan günlerin masrafını 

kendisi karşılayacaktır. 

Ödemeler %80 ve %20 olmak üzere iki taksitte yapılır. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en
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GENEL HÜKÜMLER 
 

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar 

 
-Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. 

 
-Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: 

 
-ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 

 
-İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir 

kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: 

- Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal 

girişimler de dâhil) 

- Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 

 
-Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak 

veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

-Araştırma enstitüsü 

 
- Vakıf 

 
- Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası 

eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil) 

- Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK 

 
-Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar 

olabilir. 

H-er bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri 

ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha 

ileri bir aşamada devreye sokulacaktır. 

Faaliyetin süresi: 2 ila 12 ay. 

 
Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim- 

öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir. 
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 Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe Lisans 

veya dengi)süresince; 

 İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi – EQF seviye 7); ve 

 

 Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 

Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır. 

 
Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler) 

 
Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve 

ikamet ettikleri ülkeden farklı bir program ülkesinde gerçekleştirmelidir. 

Uygun Katılımcılar 

 
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, 

üçüncü kademe dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. Eğitim için hareketlilik 

söz konusu ise, öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. 

Stajlar için bu şart geçerli değildir. 

Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlar stajlara katılabilmeleri için mezun olmadan önce 

staj ilanına başvurmuş olmalıdırlar. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi 

Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt 

dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır. 

Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu 

“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” 

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır. 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya 

organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka 

bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma 

deneyimi kazanma sürecidir. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 

çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin 
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staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik 

karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. 

 
Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme(arge) şirketinde veya bir firmanın 

arge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da 

araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti 

kapsamında değerlendirilir. 

Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından 

(Learning Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun 

olmadığının tespit edilmesi halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına karar 

verilebilir. 

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

yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör 

olmalıdır. 

Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, 

Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. 

Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu 

talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz 

olarak kalmasına izin verilir. 

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

işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen 

büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya 

kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan 

girişimdir.
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Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, 

gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi 

olması şartı aranmaz. 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir: 

 
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 

 
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar 

 
Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz 

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. 

Detaylı bilgi Bölüm/Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Erasmus Koordinatörlerinden alınabilir. 

Başvurular ücretsizdir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN 

 
https://erasmus.gop.edu.tr 


