
                                            

                                                           

                                                                 

 

                                                                BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

                                               2022 KA131 Erasmus+ Staj Hareketliliği  

2022 KA131 Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularımız 7 Şubat – 7 Mart tarihlerinde başlayacak olup 

son kabul mektubu tarihi 14 Mart’tır. Bu ilan 2022-1-TR01-KA131-HED-000052529 no’lu projeyi 

kapsamaktadır. Başvurular online platform https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden şahsen 

yapılmaktadır. Projemiz için posta yolu ya da ofise gelerek şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. 

Başvurunuzun gerçekleşmesi ve değerlendirilmesi için öncelikle ilanı okumanız ve bu doğrultuda 

başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Sistem üzerinden yapacağınız başvuruda tüm 

belgeleri eksiksiz yüklemeniz gerekmekte olup eksik, hatalı ya da güncel olmayan belgeler 

değerlendirme sürecine alındığında geçersiz sayılacaktır. Bu duyurunun amacı, başvurmak isteyen 

öğrencilere ilan öncesi kabul mektubu araştırmak için ek zaman vermektir. Staj hareketliliğinizin en 

az 60 gün olması gerekmektedir.  

 

                                                                                                                             Başarılar dileriz. 

                                                                                                                             Biruni Üniversitesi 

                                                                                                                            Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü 

 

 

Başvuru Takvimi 

Online Başvuru Tarihleri: 7 Şubat 2023 – 7 Mart 2023 

Son Kabul Mektubu Tarihi: 14 Mart 2023 

İngilizce Dil Sınavı Tarihi: 13 – 17 Mart 2023 Haftası yapılacak olup gün ve saat için duyuru 

yapılacaktır. 

Aday Başvuru Sonuçlarının Asil ve Yedek Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 20 - 24 Mart 2023 Haftası 

duyurulacaktır. 



Sonuçlara İtiraz ve Hibesiz Gitmek İsteyenlerin Başvuruları: 21-24 Mart 2023 (İtiraz eden ve hibesiz 

gitmek isteyen öğrenciler başvuru dilekçelerini şahsen Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne 

getirmelidir) 

İtiraz Süreci 

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’A Göre; 

5.1.6. Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenci listeleri biruni.edu.tr ve intbiruni.edu.tr 

adreslerinde duyurulur. İlgili sıralama ve yerleştirmelere itiraz süreci duyuruları takiben 3 iş günü 

içerisinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılır. İtirazlar, ilgili proje seçim komisyonuna 

iletilerek değerlendirilmeye alınır. İtiraz sonucu, itiraz tarihini takiben en geç 7 iş günü içerisinde 

öğrenciye şahsen, e-posta ve diğer iletişim araçlarıyla bildirilir. Burada yer alan itiraz-şikayet döngüsü 

usül-esaslardaki bu değişiklik sonrası her başvuru ilanında yer alacaktır. 

 

Feragat Dilekçeleri İçin Son Gün: 20 – 24 Mart 2023 ( Asil listeden feragat etmek isteyen öğrenciler 

şahsen Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne feragat dilekçelerini iletmelidir, Asil listeden belirtilen 

tarihlerde feragat etmeyen öğrenciler bu tarihlerden sonra feragat ettikleri takdirde bir sonraki 

başvurularından eksi puan olarak değerlendirilecektir.) 

 

Başvuru süreci online yürütüleceği için belgelerinizi sisteme yüklemeden önce erasmus@biruni.edu.tr 

adresine göndererek kontrol sağlayabilirsiniz. Başvurularda eksik, hatalı ya da güncel olmayan 

belgeler değerlendirme sürecine alındığında geçersiz sayılacaktır. Başvurusunu son adıma kadar 

tamamlamayan yararlanıcıların da başvurusu geçersiz sayılacaktır. Belgelerin doğru bir şekilde 

doldurulması ve başvuru süreci, yararlanıcıya aittir. 

 

 

DETAYLAR 

Erasmus+ Staj Hareketliliği 2022 KA131 projesi kapsamındadır. İlgili proje dönemi çerçevesinde yaz 

aylarında Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılacak öğrencilerin staj yapacağı kurum/kuruluşu 

kendilerinin bulması gerekmekte olup kabul mektubuyla da bunu kanıtlayarak başvuru esnasında 

sisteme yüklemelilerdir. Erasmus+ Staj Hareketliliği, AB üyesi ve AB program ülkesinde faaliyet 

gösteren kurum/kuruluşlarda uygulamalı olarak deneyim kazanma projesidir. Erasmus+ Staj 

hareketliliği adı altında yararlanıcılar zorunlu stajlarını da gerçekleştirebilmektedirler.  

Learning Agreement for Traineeship: Sisteme başvuru yapılması durumunda kabul mektubunuzla 

birlikte yüklemeniz gereken bir diğer belgedir. Belge üzerinde kişisel bilgilerinizin, stajınıza ilişkin 

bilgilerin ve ilgili kişilerden alınacak imza ve mühürlerin tamamlanarak sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. Yukarıdaki uyarıya uygun olarak doldurulmayan belge tespit edildiği takdirde, 

yararlanıcı asil olarak seçilmiş olsa dahi başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 

 



 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları, 7 Şubat 2023 – 7 Mart 2023 tarihlerinde alınacak olup 

son kabul mektubu tarihi 14 Mart 2023’tür. Son başvuru tarihinde sistem kapanacağı için bu 

tarih sonrasında başvuru yapmanız mümkün olmayacaktır. Başvurular Erasmus Başvuru 

(ua.gov.tr) adresinden e-devlet girişiniz ile gerçekleştirilecektir.  

Herhangi bir sorun ile karşılaşmamanız için lütfen başvurunuzu son güne bırakmayınız .. 

 

 

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Biruni Üniversitesinde hali hazırda örgün bir şekilde eğitim gören önlisans, lisans ve 

lisansüstü öğrencilerinin dikkat etmesi gereken hususlar; 

1- İngilizce Dil Puanı:  

Kabul edilen dil sınavları; Varsa eğer son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen İngilizce Dil 

Sınavınız ( YDS, E-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL vb. bir 

İngilizce yabancı dil sınav sonucunuzu, IELTS hariç ) başvurunuzu gerçekleştirirken lütfen online 

platforma yükleyiniz. İlgili sınavlar için lütfen inceleyiniz; https://bit.ly/3gQzzL4 

Hazırlık sınıfını geçmek için yapılmış olan İngilizce sınav sonucunuz ilana başvurunuzda geçerli 

sayılmayacaktır.. 

Biruni Üniversitesi tarafından yapılacak İngilizce Dil Sınavı ( 100 üzerinden 55 puan ) 13 – 17 Mart 

2023 tarihinde yapılacak olup ilgili gün ve saat bilgisi için duyuru yapılacaktır.   

Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuçlarının 

duyurulmasından sonraki 3 gün içerisinde yapılacaktır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar kabul 

edilmeyecektir.  

 

2- Genel Not Ortalaması 

Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalaması (GPA) en az 2.20, lisansüstü 

(yükseklisans / doktora) için ise en az 2.50 genel not ortalaması (GPA) olması beklenir. Bu 

ortalamaların altında olup başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 



** 2023 yılında mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren bir 

yıl içinde stajlarını tamamlamak üzere bu çağrıda başvuru yapabilirler. Mezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

** Staj hareketliliği süresi min. 60 gün olmakla beraber en fazla 12 aydır. Bir öğrenci 

Erasmus+ faaliyetinden aynı öğrenim kademesi içinde ( lisans, yükseklisans, doktora 

olarak ) toplamda 12 ay hibe alarak faydalanır. Bu mevcut öğrenim kademesi içinde daha 

önce faaliyetlerden yararlanılmışsa yeni katılacağı faaliyetle beraber toplam faaliyet 

süresi 12 ayı geçmemelidir. 

** Öğrencilerin alttan dersinin olması, disiplin cezası almış olması gibi durumlar Erasmus+ 

programlarından yararlanmasına engel olmamaktadır. 

** Proje ve hareketlilik süreci 1 Haziran 2023’de başlayıp 31 Temmuz 2024’de sona 

ermektedir. Hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili tarihler arasında sadece 

yaz aylarında staj hareketliliklerini gerçekleştirebilmektedir. Proje bitiş tarihi olan 31 

Temmuz 2024’den sonra gerçekleştirilecek hareketlilikler Erasmus+ kapsamında 

değerlendirmeye alınmayacak ve hibeli öğrencilere herhangi bir hibe yatırılmayacaktır. 

** Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih 

yapılmalıdır. Olası ön koşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran 

ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları 

kendilerine aittir. 

** Öğrenci seçimleri, değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en 

yüksek puanı alan öğrencilerden başlanarak yapılır. Aday, Erasmus öğrencisi olarak 

belirlenir ve en yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir.  

** Erasmus Koordinatörlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız; 

https://int.biruni.edu.tr/erasmus/wp-content/uploads/2022/11/Erasmus-Fakulte-Bolum-

Koordinatorleri.pdf 

 

 

3- DAVET MEKTUBU 

Başvuru aşamasında staj yapacağınız kurum/kuruluş tarafından düzenlenen bir davet 

mektubunuzun bulunması zorunludur. Davet mektubunuzda adınız-soyadınız, hangi 

kurum/kuruluşta hangi tarihler arasında staj yapacağınız, staj yapacağınız kurum/kuruluşta 

gerçekleştireceğiniz faaliyetin kısa tanımı ve kurum/kuruluş bilgileri, ilgili kurum/kuruluşun imza 

ve mührü yer alması gerekmektedir.  

*Belge üzerinde imza/mühür olmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.  

*Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumları bulmak, onlarla gereken yazışmaları yapmak ve 

kabul mektuplarını almaktan kendileri sorumludurlar. 

 

 



 

 

4- NOT DÖKÜMÜ/ GÜNCEL TRANSKRIPT 

Öğrenci sisteminizden ya da öğrenci işlerinden alınmış güncel transkriptinizi başvuru 

esnasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Başvuru platformuna yüklenmemiş 

transkiptler olduğu takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 

 

SEÇİM VE DEĞERLENDİRME 

Öğrencinin mevcut transkriptinde yer alan genel not ortalaması YÖK’ün 100’lük sistemdeki 

karşılığına çevrilerek %50’si (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) 

alınmakta ve yabancı dil sınav sonucunun %50’si ile toplanarak öğrencinin sonuç puanı 

oluşturulmaktadır. Oluşan bu nihai puana ilaveten, varsa eğer aşağıdaki tabloda yer alan özel 

durumlar da uygulanmaktadır. 

 



 

 

- Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.  

- Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 

 

 

 

 

 

HİBELERİN ÖDENMESİ 

Başvuru sonuçları sonrası hibe kazandığınız takdirde staj yapacağınız ülkeye göre hibe 

miktarlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Gitmeden önce hibenizin %80’i açtıracağınız 

Kuveyttürk Euro hesabınıza yatırılacak olup ilgili hareketliliğiniz bitip ülkeye dönüş yaparak 

dönüş belgelerinizi eksiksiz teslim ettiğiniz de kalan %20 hibeniz hesabınıza aktarılacaktır. 



 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği; 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. 

Söz konusu ilave hibe desteğinin dezavantajlı katılımcıya verilebilmesi için, ekonomik ve 

sosyal açıdan imkanları 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) Diğer ebeveyn geliri olmayıp 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.)  

6) Engelliler 

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler. 

 

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:   



 

Hangi Kurumlara Staj İçin Gidilebilir? 

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) 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:  

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. 

https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutions-bodies_en )  

-AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar 

 

 

KONTENJANLAR 



Staj kontenjanı için tüm akademik birimlerden başvuru yapılabilir. Fakülte/bölüm/enstitü 

bazında kontenjan tahsisi yapılmamıştır. Başvuruların kesinleşmesiyle puan sıralaması 

gözetilerek belirlenecektir. Hibesiz gitmek isteyen öğrenciler için de aynı başvuru koşulları 

geçerlidir ve hibesiz kontenjan için sayı sınırlaması yapılmamıştır. 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, SONUÇLARA İTİRAZ VE FERAGAT SÜRECİ 

21-24 Mart 2023 İtiraz eden ve hibesiz gitmek isteyen öğrenciler başvuru dilekçelerini şahsen 

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne getirmelidir. Yukarıda ifade edilen süre sonrasında 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

Başvuru sonuçlarının yayımlanmasının akabinde ilgili feragat tarihlerinde ( 20-24 Mart 2023 )  

ise öğrenciler haklarından feragat edebilir. Bu tarihler dışında feragat talebinde bulunan ya 

da feragat talebinde bulunmadan faaliyetten yararlanmayan öğrencilerin bir sonraki 

Erasmus+ başvurularında -10 puan kuralı uygulanır. 

HİBESİZ ( 0 HİBE ) BAŞVURUSUNDA BULUNMA 

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde, hibeli olarak hak kazanamayan öğrenciler 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğümüze dilekçe veya mail yolu ile başvurarak 

dilerlerse faaliyetten hibesiz yararlanma talebinde bulunabilir. Bu talepleri Erasmus Komitesi 

tarafından olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilir. Talepleri olumlu olarak 

değerlendirilen bu öğrenciler, hibeli öğrencilerin tabii olduğu tüm süreç ve işlemleri 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

NOT: 

* Bu başvuru ilanı ve ekleri, ilgili Erasmus+ Program Rehberi ve Erasmus Uygulama El 

Kitabı’nda yer alan usul ve esaslara göre hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler hali 

hazırda planlanan süreçler olup ilerleyen süreçte değişiklik göstermesi mümkündür. Bu 

başvuru ilanında kısmen/tamamen yer almayan bilgi ve hükümler noktasında, ilgili yıla ait 

Erasmus+ Program Rehberi, Erasmus+ Uygulama El Kitabı, İlgili Proje Sözleşmeleri, Türkiye 

Ulusal Ajansı Covid-19 güncel SSS Belgesi ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın yazılı görüşleri 

bağlayıcıdır. Bu yüzden ilgili dokümanların Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı ile ilgili 

kısımlarını mutlaka okumanız gerekmektedir.  

Bu başvuru ilanı kapsamında başvuru yapan öğrenciler tüm bu şart ve esasları kabul etmiş 

sayılmakta olup yanlış/hatalı beyan olması durumunda kişinin başvurusu iptal edilecektir. 

Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkması mümkün olan sorunlardan/ kayıplardan Biruni 

Üniversitesi, Bölüm/Fakülte ve Erasmus Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Yaşanabilecek 

maddi /manevi kayıp ve aksaklıklar katılımcı tarafından karşılanır.  

Sorularınız için Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüne 

ulaşabilir ya da erasmus@biruni.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 

 

 



 


