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KONSORSİYUMU “INTENSHIP OK” 

 
 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI 

  
                        

2021-1-TR01-KA131-HED-000005061 numaralı Erasmus projesi kapsamında 2022-2023 

Akademik yılın güz-bahar yarıyılında Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan 

faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 07 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında 

alınacaktır. 

Başvuracak öğrencilerden ilk defa Erasmus programından faydalanacak olanlar 

https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F adresinden 

“Kayıt ol & başvuru yap” sekmesi üzerinden sisteme ön kayıt yaptırmaları ve sonrasında sisteme giriş 

yapıp başvurularını en son 25 Şubat 2022 Cuma saat 17:00’ye kadar tamamlamaları gerekmektedir.  

Daha önce Erasmus programından yararlanan öğrenciler aşağıdaki adresten Kullanıcı adı 

ve şifresi TC kimlik numaraları olarak sisteme giriş yapabileceklerdir: 

https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F. 

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, 

 Birinci kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 -58/100 

olması, 

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

65/100 olması, 

 Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, yıllık 60 ECTS, 

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

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 

sürenin 12 ayı geçmemesi, 

https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F
https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F
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 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 yurtdışında 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.) 

 Üniversite Yabancı Dil Sınavı için başvuru esnasında oturuma katılımı seçmek zorunlu olup, 

herhangi bir dil belgesi olanlar da (YDS, TOEFL, YÖKDİL vb.) yapılacak olan İngilizce sınavına 

katılmak zorundadır. 

Yazılı Sınav Tarihi: 11 Mart 2022 Saat:100 Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yazılı Sınav Sonuç: 14 Mart 2022 

Sözlü Sınav: 15-16 Mart 2022 

Sözlü Sınav Sonuç: 20 Mart 2022 

Erasmus Sonuçlarının Açıklanması: 25 Mart 2022 

“Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not olan 60 puan alınması 

gerekmektedir.” Yazılı ve sözlü sınav saatleri ve yeri daha sonra ilan edilecektir 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak 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. 

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 
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aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına 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. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını 

belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir: 

Hareketlilik Türü İlave Hibe Desteği Miktarı: 

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

15-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €  

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €  

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez. 

Engelli Öğrencilere engelliliğin belgelenmesi kaydıyla ayrıca destek verilmektedir. 

(Detaylar için lütfen aşağıda verilen linki ziyaret ediniz.)  

Değerlendirme Kriterleri, %50 genel not ortalaması ve %50 İngilizce Sınav Sonucu 

şeklindedir.(İngilizce sınavının değerlendirilmesi %25 yazılı sınav ve %25 sözlü sınav etki 

etmektedir).  

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği 

yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)1 yurtdışında kısa dönemli veya 

uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe 

sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. 

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler 

de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı 

süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve 
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kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına 

gerekçe değildir. 

 

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki 

bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili 

bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul 

edilmez. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay 

arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının 

son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. 

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce 

(hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden 

itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı 

kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir. Yükseköğretim 

kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası 

staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili çağrı yılının başında 

buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Çağrı yılının 

başında bu tür bir karar alınmamışsa veya öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj 

faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz. 

“Toplam staj kontenjanı 7 öğrenci olup seçilen öğrenciler 3 ay süreyle faaliyetten 

yararlanacaktır.” 
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 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, ortak ülkelerdeki yükseköğretim 

kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj 

faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı) 8 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. 
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Erasmus Staj  Hareketliliği – Özel Şartlar: 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2022-2023 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 puan8 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrencilere 

+10 puan9 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar 

(DOTs) önceliklendirilir 

+5 puan10 

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 
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Tablo-1 Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu 

               Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği 

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe 

miktarları tablosu aşağı yer almaktadır: 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe 

Staj (Avro) 

 

1. ve 2. Grup 

Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, 

İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, Yunanistan 

 

 

750 

 

3. Grup Ülkeler 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 

Türkiye 

 

600 

Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik) 

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde 

belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak 

ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer 

almaktadır: 

Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe 

Staj (Avro) 

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri* 700 

5. ve 14. Bölge Ülkeleri* 750 

*Bölgelere ait ülke listeleri EK-I’de verilmektedir. 

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği) 

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke) 

Faaliyetin 14’üncü gününe 

kadar 

Günlük 70 Avro 
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Faaliyetin 15’inci gününden 

30’uncu gününe kadar 

Günlük 50 Avro 

 

Hibelerde Kesinti Yapılması 

1) Katılımcı Anketini Doldurmama: Değişimin bitiş tarihinden itibaren teknik sebepler haricinde, 

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

2) OLS Sınavını Tamamlamama: Hareketlilik döneminin öncesinde ve sonrasında OLS( Çevrim içi Dil 

Desteği) dil değerlendirme sınavını yapmak zorundadır. OLS Online dil değerlendirmesinin yapılmadığı 

durumlarda (biri ya da her ikisi) toplam hareketlilik gün sayısı üzerinden %5 kesinti uygulanır1-

Hareketlilk döneminin öncesinde ve sonrasında OLS( Çevrim içi Dil Desteği) dil değerlendirme sınavını 

yapmak zorundadır. OLS Online dil değerlendirmesinin yapılmadığı durumlarda (biri ya da her ikisi) 

toplam hareketlilik gün sayısı üzerinden %5 kesinti uygulanır. 

3) Katılımcı Belgelerini Teslim Etmeme: Erasmus+ öğrenim/staj hareketliliği sonunda katılım sertifikası 

asıllarını, learning agreement, during the Mobility, after the Mobility ıslak imzalı belgelerini, en geç 

TOGÜ akademik takvimde yer alan bir sonraki dönemin ders kayıt başlangıç tarihine kadar teslim 

etmek, mezun olma durumunda ise; katılım sertifikasında yazan son tarihten itibaren 60 takvim gününe 

kadar belgelerini ofise teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde hareketlilik gün sayısı üzerinden %100 

kesinti uygulanır. 

***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. 

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

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

ücretsizdir. 
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EK-I. PROGRAM ÜLKELERİ VE ORTAK ÜLKE LİSTELERİ 

 

 

 

II. Ortak Ülkeler (1-14. Bölge Ülkeleri) 

Not: Program Ülkelerinin uluslararası hukuk ve AB dış politikası uyarınca katılım koşulları için 2021 

Program Kılavuzunu inceleyiniz. 

Western Balkans                  

(Region1) 

Albania, Bosnia and Herzegovina, 

Kosovo, Montenegro 

Eastern Partnership Countries 

(Region 2) 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, 

Territory of Ukraine as recognised by international law 

South- Mediterranean 

Countries (Region 3) 

 Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon,  

 Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia 

Russian Federation (Region 4)  Territory of Russia as recognised by international law 

 

A. Program Ülkeleri (AB Üyesi) 

Almanya İsveç Güney Kıbrıs 

Avusturya İtalya Hırvatistan 

Belçika Letonya Romanya 

Bulgaristan Litvanya Slovakya 

Çek Cumhuriyeti Lüksemburg Slovenya 

Danimarka Macaristan Yunanistan 

Estonya Malta Hollanda 

Finlandiya Polonya İrlanda 

Fransa Portekiz İspanya 

B. Program Ülkeleri (AB Üyesi Olmayan) 

İzlanda Norveç Türkiye 

Kuzey Makedonya Sırbistan Lihtenştayn 



TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

ERASMUS OFİSİ 

 
 
 
 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  

  https://erasmus.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11392/erasmus_el_kitabi_403/dosya_icerik/1797

323/erasmus_el_kitabi_20220113130237.pdf?d=tr-TR&mk=36930&m=erasmus_el_kitabi  

 


