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Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır: 

6 Ekim 2022 İlanın yayınlanması. 

27 Ekim - 11 Kasım 2022  

Başvuru linki, bu tarihler 

arasında aktif olacaktır. 

Başvuruların E-devlet üzerinden alınması. Başvuru linkine buraya 

tıklayarak / web sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.  

14 Ekim 2022 

 

Bilgilendirme görüşmeleri. ErasmusDays kapsamında gerçekleştirecek 

olduğumuz etkinlikte tüm gün açık olacak olan Erasmus standı- 

Mimarlık Fakültesi önü 

18 Kasım 2022 Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı 

2 Aralık 2022 Kabul Belgesi son teslim tarihi 

  

Öğrenciler, staj faaliyetleri en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde, başvuruda bulunurlar. 

Erasmus+ Staj hareketliliği asgari 2 ay olarak gerçekleştirilir. Staj süresi 12 ayı geçemez, Erasmus ofisi 

hibe dağıtım sonucu hibe almaya hak kazanacak adaylara stajın en fazla 3 aylık kısmı için hibe vermeyi 

taahhüt eder.  

Seçim süreci sonunda başarılı ilan edilen öğrenciler aday öğrencidir, öğrencinin nihai olarak Erasmus 

faaliyetine katılma hakkı kazanması için ise GTÜ adaylığı kesinleştikten sonra gideceği kurumdan da 

kabul belgesi alması ve vize sürecini tamamlaması gerekecektir.  

Erasmus değişim öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler arasında hakkından feragat edenler olması 

durumunda, yedek listesindeki en üst adaydan başlamak üzere sırayla hibe aktarılır. 

Seçim sonuçları Erasmus web sitesinde açıklanırken hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 

Erasmus Ofisinin belirleyeceği bir feragat süresi tanınacaktır. Bu süre içerisinde feragat eden 

öğrencilere sonraki başvurularında -10 puan kesintisi yapılmayacaktır. 

Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik 

nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.   

 

  

https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari
https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari


Asgari Seçim Şartları 

• Gebze Teknik Üniversitesi lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olunması. (Lisansüstü 

öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II. öğretim öğrencisi olması Erasmus+ 

programına başvuru için bir engel değildir.) 

• Son üç yıl içinde YDS sınavından veya ve muadili sınavlardan minimum 70 puan ve 

muadili sınavlardan (E-YDS/YÖKDİL/TOEFL IBT vb.) eşdeğer puan (bkz. ÖSYM eşdeğerlik tablosu) 

veya 2021 ve 2022 yıllarında yüz yüze yapılmış olan GTÜ Erasmus yabancı dil sınavlarından asgari 

70 puan 

• GTÜ genel akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0; lisansüstü öğrencileri 

için en az 2.5/4.0 olması. 

• Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde stajlarını gerçekleştiremez. Bununla 

birlikte kayıt dondurulan dönemde başvuru yapılabilir. 

• Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe 

başvurabilirler. 

• Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri Erasmus+ programından 

yararlanamaz.  

• Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisindeyken gerçekleştirilebileceği gibi başvuru sırasında öğrenciliği 

devam ediyor olmak koşuluyla mezuniyetten sonra da gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası 

stajların mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlanması gerekir. 

• Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir. 

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

yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer 

kuruluşlar olabilir. Staj sektörü ve konusu öğrencinin bölümü ile ilgili olmalıdır.  

• Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti gerçekleştirmek için uygun 

değildir: 

      - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları(https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en) 

      - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim veya staj faaliyetlerinden yararlanılmışsa, 

yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı (bütünleşik doktora için 24 ay) geçmeyecek uzunlukta 

olması. 

Değerlendirme Ölçütleri 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en


Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocukları +15 puan 

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 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar 

(DOTs) önceliklendirilir. (Erasmusintern.org sayfasında DOT 

kategorisine giren stajlar dahildir.)  

+5 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (daha önce 

hareketlilikten faydalanmamış öğrencinin tercih ettiği hareketlilik 

türüne azaltma uygulanır. * 

-10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin 

Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

* Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda 

başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci 

hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır. 

Değerlendirme sonuçları Erasmus Ofisi internet sayfasında ilan edilir. 

Başvuru Belgeleri 

Erasmus+ Programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda listelenen belgeleri ilan 

edilen tarihler içinde tamamlaması gerekmektedir: 

1.   GTÜ Öğrenci Başvuru Formu 

Başvuru E-devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuru formuna buraya tıklayarak / web sayfamızı ziyaret 

ederek ulaşabilirsiniz. Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. 

Formlarda fotoğraf bulunması şarttır. (Başvuru formunda taranmış ek olarak yüklenecektir.) 

2. Transkript 

Öğrenciler transkriptlerini E-devlet üzerinden alacak ve başvuru formuna dijital olarak ekleyeceklerdir. 

(ÖİDB’den transkript almayınız.)  

https://gtu.sharepoint.com/sites/GTErasmusBavuru


Henüz GTÜ transkriptleri çıkmamış öğrenciler, GTÜ transkriptleri ile birlikte GTÜ’ye başvururken 

kullandıkları bir önceki öğrenim kademesinde alınan mezuniyet belgeleri veya transkriptlerini pdf. 

formatında yükleyecektir. Lisans birinci sınıf öğrencileri için asgari lise mezuniyet notu 75/100; 

lisansüstü birinci sınıf öğrencileri için asgari lisans veya yüksek lisans mezuniyet notu 2,5/4.00 olmalıdır. 

Yatay veya dikey geçiş öğrencileri, bir önceki üniversiteye ait transkriptlerini (asgari 2.20/4.00) 

ekleyecektir.  

3.Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Acceptance Letter / Kabul Belgesi) 

Başvuru esnasında kabul mektubu sunulması başvuru şartı değil ama ek puan sağlar. Kabul belgesinde 

staj konusu, kapsamı, staj başlangıç ve bitiş tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, 

kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka 

belirtilmelidir.  

*Staj yeri bulma konusunda http://erasmusintern.org  sitesinden ve staj yeri bulma 

sayfamızdan ( http://www.gtu.edu.tr/kategori/3299/0/display.aspx ) faydalanabilirsiniz. 

4. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge  

Son üç yıl içinde YDS sınavından en az 70 puan ve muadili sınavlardan (E-YDS/YÖKDİL/TOEFL IBT vb.) 

eşdeğer puan (bkz. ÖSYM eşdeğerlik tablosu) almış olan öğrenciler veya 2021 ve 2022 yıllarında yüz 

yüze yapılmış olan GTÜ Erasmus yabancı dil sınavlarından asgari 70 puan alan öğrenciler bu belgelerini 

E-devlet üzerinden başvuru sırasında sisteme pdf formatında yükleyecektir. Üniversitenin düzenlediği 

Erasmus dil sınavına girmiş olup bu puanıyla başvuru yapacak olan öğrenciler, Ofisimiz web 

sayfasındaki duyurular kısmında yayınlanmış olan kendi sınav sonucunun bulunduğu sonuç ilanını PDF 

olarak yükleyeceklerdir.  

Yukarıda belirtilen ÖSYM sınav puanıyla başvuru yapacak olan öğrenciler ise, ÖSYM sınav sonuç 

belgesini PDF olarak yükleyecektir. 

Yabancı Dil Sınavı  

Yukarıda belirtilen tüm sınav sonuçları GTÜ nezdindeki öğrenci seçim aşaması için geçerli olup, ayrıca 

öğrenciler yerleştirildikleri üniversitelerin talep edebilecekleri ek dil yeterlilik şartlarını sağlamakla 

yükümlüdür. 

Değerlendirme ve Seçim Sonucu 

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak tamamlamış, yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, 

seçim ölçütlerine göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut fakülte/enstitü kontenjanlarına göre en 

yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Değerlendirme sonuçları GTÜ 

Erasmus Ofisi sayfasında ilan edilir.  

Genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonraki 5 gün içinde dilekçe 

ile başvurulur. Öğrenci, seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından süresi sonuçlarla birlikte 

açıklanacak bir tarih aralığı içinde hakkından vazgeçme hakkına sahiptir. Bu tarihten sonra mücbir 

sebep olmaksızın hakkından vazgeçilmesi durumunda sonraki başvurularda -10 puan uygulanır.  

Erasmus+ Hibeleri 

http://erasmusintern.org/
https://www.gtu.edu.tr/kategori/3299/0/display.aspx


Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 

masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, 

öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı 

niteliğindedir. 

A. Uzun Dönem Staj Hareketliliği için Hibe Miktarları: 

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 

 

600 

 

 

B. Karma Hareketlilik* Hibe Miktarları: 

*Karma hareketlilik; sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Hareketliliğin toplam süresi 

asgari 2 ay olmak üzere, fiziksel hareketlilik süresi asgari 5 gün azami 30 gündür. Karma hareketliliğin 

tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır.  

 Kontenjanlar 

Fakülteler  

İşletme Fakültesi  3 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  1 

Mimarlık Fakültesi 2 

Mühendislik Fakültesi 6 

Temel Bilimler Fakültesi 4 

      

 

 

Boşta kalan kontenjanlar hibe bütçesi ve puan sıralamasına göre dağıtılabilecektir. 

 

 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi) 

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro 

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar Günlük 50 Avro 

Enstitüler  

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü 1 

Biyoteknoloji Enstitüsü 1 

Enerji Teknolojileri Enstitüsü 1 

Fen Bilimleri Enstitüsü 1 

Nanoteknoloji Enstitüsü 1 

Savunma Teknolojileri Enstitüsü 1 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü 1 

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 1 



İlave Hibe Desteği 

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: 

• 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı 

Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere 

• Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

• Şehit/Gazi çocukları 

• 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 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: 

 

Karma hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezun, seyahat masraflarına destek 
mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır: 
 
Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe Tutarı 

(Avro) 
Yeşil Seyahat Hibe Tutarı* 

(Avro) 

10 ila 99 KM arasında 23  

100 ila 499 KM arasında 180 210 

500 ila 1999 KM arasında 275 320 

2000 ila 2999 KM arasında 360 410 

3000 ila 3999 KM arasında 530 610 

4000 ila 7999 KM arasında 820  

8000 KM veya daha fazla 1.500  

* Katılımcıların karbon salınımını azaltmaya yönelik uçak dışındaki çevre dostu (tren gibi) seyahat 
tercihleri teşvik edilmektedir. 
 

 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 

2-12 ay arası staj hareketliliği Aylık 250 € 


