
                               
 
 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı  

(2020 Sözleşme Dönemi) 

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Erasmus + Staj Hareketliliği Programı kapsamında (Ortak 
Ülkeler için) başvurular (2020-1-TR01-KA107-089618 numaralı Erasmus+ projesi için)  18 
Mayıs – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacaktır. 
 
E-devlet Kariyer Kapısı platformu başvuru portalı 18.05.2022 tarihinde saat 11.00’da açılacak olup 

22.06.2022 saat 11:00 itibariyle kapanacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da 

belge girişi yapılamayacaktır.  

Başvuru işlemleri yalnızca Ulusal Ajans Başvuru Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru 

belgelerinin başvuru portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru belgeleri fiziki 

olarak ofise iletilmeyecektir. 

https://portal.ua.gov.tr/default.aspx 
 

İlan metninde belirtilen tüm başvuru belgelerinin e-devlet sistemi aracılığıyla gerekli belge yükleme 
alanlarına yüklenmesi zorunludur. Başvuru belgelerini eksik yükleyen adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 
 
Yerleştirmeler başvuru süreci sonunda Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu tarafından 
belirlenecektir.  
 
Katılımcılar misafir kurumda en az 2 ay olmak üzere en geç 31 Mart 2023’e kadar bitecek şekilde 
stajlarını tamamlamakla yükümlüdürler. 
 
BAŞVURU TARİHLERİ (18 Mayıs – 22 Haziran 2022)  

Faaliyetin Süresi 

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay (60 gün), azamî süre 12 tam ay (360 gün).  

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları 
(sömestr tatilleri) ve resmî tatiller kesinti olarak kabul edilmez. 

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye 
uğraması söz konusu olabilir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin 
kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin 
sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak 
tatil süresi değildir. 

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilmesi gerekir. 

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet 
geçersiz sayılır ve hibe ödenmez. 

https://portal.ua.gov.tr/default.aspx


                               
 
Aynı eğitim kademesinde farklı zamanlarda katıldığınız Erasmus faaliyetlerinin sürelerinin toplamı 12 
ayı geçemez. Bu sebeple daha önce Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliği ve/veya Öğrenci Staj 
Hareketliğine katılan katılımcılar geçmiş faaliyet sürelerini yukarıda yazılı azami süreden düşürerek 
kendileri için maksimum süreyi belirleyebilirler. (Örneğin daha önce 5 ay öğrenim hareketliliği 
yapılmışsa staj süresi maksimum 7 ay olabilir.) 

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 gerçekleştirilebilir. Mezun olmuş öğrenciler 
başvuruda bulunamaz. Faaliyetin mezun olmadan önce gerçekleştirilmesi ve mezun olmadan önce 
tamamlanmış olması gerekir. Mezun olduktan sonra faaliyet gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Her türlü durumda faaliyetin bitiş tarihi 31 Mart 2023’ten sonraki bir tarih olmamalıdır. 

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP) 

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede ya 
da uygun bir işyerinde staj yapmasından ibarettir. Bir yükseköğretim kurumunda ders takip edilmesi 
staj faaliyeti olarak değerlendirilmez. Staj faaliyeti, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
kademelerinde gerçekleştirilebilir. Mümkün olduğunca, stajın öğrencinin müfredatının bir parçası 
olması beklenmektedir. 

Staj Yapılabilecek Ülkeler: 

Çin (sadece doktora seviyesinde), Kanada, Rusya, Güney Afrika (sadece doktora seviyesinde), Fas, 
Lübnan, Mısır. 

Katılımcılar staj faaliyetlerini Malezya ve Amerika’da hibesiz olarak gerçekleştirebilirler. Bu ülkelere 
hibe ayrılması aynı grupta bulunan diğer ülkelere başvuru olmamasına bağlıdır. 

Uygun Staj Yeri Örnekleri: 

Staja ev sahipliği yapabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden biri olabilmektedir: 

 İş piyasasında ya da eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren özel 
veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş: 

o Büyüklüğü ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal 
ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim, 

o Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, 
o Ticaret odaları, meslek odaları, sendikalar gibi iş hayatı temsilcileri, 
o Araştırma enstitüleri 
o Vakıflar 
o Okul öncesinden liseye kadar herhangi bir eğitim kademesinde ya da mesleki ve 

yetişkin eğitimi alanlarında eğitim yapan okul/enstitü/eğitim merkezleri 

 Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, dernekler, sivil toplum örgütleri 

 Kariyer rehberliği sağlayan kurum/kuruluşlar, profesyonel rehberlik ve danışma kuruluşları 

 

 



                               
 
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. 

*Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu 
stajlarını gerçekleştiremez. 

Başvuru şartları 

- Öğrenci örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir 
yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır, 

*Birinci kademe ön lisans ve lisans, ikinci kademe yüksek lisans, üçüncü kademe doktora eğitimini 
ifade eder. 

-Lisans öğrencileri bulundukları programda en az 2 dönem okumuş ve minimum 2,20 genel not 
ortalamasına sahip olmalıdır. (Remedial statüsünde geçen süre ve hazırlık sınıfı süresi hariç olmak 
üzere) 

Lisansüstü öğrencileri için ortalama şartı minimum 2,50’dir. 

Öğrenciler gidilen ülkenin dil yeterliliğini sağlamak durumundadır. Misafir olunacak kurum için 
İngilizce şartı var ise, gidilen ülkenin dil yeterliliğinden muaf olunur. Bu koşul için, konuşma dili 
İngilizce olan ülkeler haricinde, kabul mektubunda İngilizce şartı ibaresi yer almalıdır. 

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Burslusu Öğrencilerimizin Dikkatine 

YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında 
Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB burslarında hak 
mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen yazılı). Ayrıca 
Koordinatörlüğümüze başvurarak yapılacak yazılı bilgilendirmeyi imzalamalıdırlar. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. E-Devlet Başvuru Portalı  

Tüm başvurular Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı ( E-devlet Kariyer Kapısı Platformu) üzerinden 

yapılacaktır. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile E-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yapmalıdır. Boğaziçi 

Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yaptıktan sonra başvuru işlemlerini 

tamamlamalıdır. 

E-devlet Kariyer Kapısı platformu başvuru portalı 18.05.2022 tarihinde saat 11.00’da açılacak olup 

22.06.2022 saat 11:00 itibariyle kapanacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da 

belge girişi yapılamayacaktır.  

Başvuru portalına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://portal.ua.gov.tr/default.aspx 

https://portal.ua.gov.tr/default.aspx


                               
 
 

2- Başvuru Formu 

Staj başvurusunda bulunan tüm adayların staj başvuru formunu başvuru süresi içinde yüklemeleri 

gerekmektedir. Staj Başvuru Formu:  

http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Erasmus%2B%20Placement%20Application%20Form%20K

A107.docx 

3- Kabul Mektubu   

Staj başvurusunda bulunan tüm adayların staj faaliyetlerini gerçekleştirecekleri kurumlardan temin 

edecekleri Staj Yeri Kabul Mektubunu başvuru esnasında E-devlet başvuru portalı üzerinden 

yüklemeleri gerekmektedir. 

 Staj içeriğinin/alanının detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

 Staj başlangıç- bitiş tarihleri belirtilmelidir. 

 Antetli kâğıt kullanılmalı, imzalı ve mühürlü olmalıdır. 

4- Transkript 

Adayların güncel akademik ortalama bilgilerini E-devlet üzerinde yer alan veriler üzerinden kontrol 

etmeleri gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan bizzat adaylar sorumludur. 

5- Yabancı Dil Belgesi  

E-Devlet üzerinde yapılandırılan başvuru portalında gerçekleştirilecek başvuru işlemleri sırasında 

adayların geçerli kabul edilen Yabancı Dil Sınavı (BUEPT, TOEFL, IELTS) sonuç belgelerini yüklemeleri 

gerekmektedir. 

6-Akademik danışmandan alınmış onay/referans mektubu 

Staj başvurusunda bulunan tüm adayların akademik danışmanlarından temin edecekleri akademik 
danışman onay/referans mektubunu başvuru esnasında E-devlet başvuru portalı üzerinden 
yüklemeleri gerekmektedir. 

 Antetli kâğıt kullanılmalı, imzalı olmalıdır. 

 Stajın içeriğinin belirtilmesi, Erasmus+ Staj Hareketliliği için uygunluğu teyit edilmelidir. 

 Stajın içeriğinin öğrencinin bölümü ile ilgili/ilişkili olduğu danışman tarafından mutlaka teyit 
edilmelidir. 

 Öğrencinin bölümünün zorunlu stajı varsa, stajın bölümdeki zorunlu staj yerine sayılıp 
sayılmayacağı danışman tarafından belirtilmelidir. 

Puanlama ve Seçim Ölçütleri 

Başvuran adayların Erasmus Staj (ve Hibe) Puanı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır. 

ETP= M*(AP+LP)-10*K+10*E 

M = 1 Zorunlu ya da Comenius Staj 

http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Erasmus%2B%20Placement%20Application%20Form%20KA107.docx
http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Erasmus%2B%20Placement%20Application%20Form%20KA107.docx


                               
 
M =0,9 Diğer stajlar 

AP = 12,5*GPA 

LP = Dil Puanı: BÜEPT sonucuna bağlı olarak A=50, B=48 ve C=46.  

K = Daha önce aynı eğitim kademesinde Erasmus faaliyetine katılım sayısı. 

E = Engelli bireyler için (belgelenmesi kaydıyla) E=1, olmayanlar için E=0. 

Seçim Ölçütleri 

Aşağıdaki durumlara sahip katılımcılar başvuru formunda ilgili kısmı işaretlemeli ve kanıtlayıcı 
belgelerini başvuru süresi içinde iletmelidir. 

 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 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 (bütün katılımcılardan talep 
edildiği için uygulanmayacaktır) 

 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 (Dil sınavı yapılmadığı için uygulanmamaktadır) 

* 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 öldürülenler”in 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. 



                               
 
 

Hibe 

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. 

Yalnızca yurtdışında bulunarak gerçekleştirilecek olan hareketlilikler için hibe desteği sağlanmaktadır. 
Online olarak Türkiye’den gerçekleştirilecek olan staj hareketlilikleri için hibe desteği 
sağlanmamaktadır. 

Hibe hakkı kazanan katılımcılar dilerse hibe hakkından feragat edebilir ve faaliyetini hibesiz olarak 
gerçekleştirebilir.  

Hibesiz (yedek) listede yer alan katılımcılar sonuçların ilanından sonra verilen süre içerisinde 
faaliyetlerini iptal edebilirler. Bu katılımcıların sonraki başvurularında -10 puan kuralı uygulanmaz. 
Faaliyetini verilen süreden sonra iptal eden katılımcıların sonraki başvurularında -10 puan kuralı 
uygulanır. 

Hibesiz (yedek) listede yer alan katılımcılardan faaliyetini hibesiz olarak gerçekleştirmek isteyenlerin 
sonuçlar açıklandıktan sonra verilen süre içerisinde faaliyete katılacaklarına dair ofisimize “hibesiz 
teyit belgesi” vermesi gerekecektir. Bununla ilgili bilgiler sonuçların ilanında yer alacaktır. 

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları 

Gönderen Ülke   Kabul Eden Ülke  
Aylık Hibe Miktarı 

(Avro)  

Türkiye  Ortak Ülke  700  

Ortak Ülke  Türkiye  800  

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için hibe hakkı kazanan öğrencilere 
gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” 
kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, 
söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen 
mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Elde edilen “km” değeri  Hibe miktarı  

10-99  20 €  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


                               
 

100-499 km arası  180 €  

500-1999 km arası  275 €  

2000-2999 km arası  360 €  

3000-3999 km arası  530 €  

4000-7999 km arası  820 €  

8000 km ve üzeri  1.500 €  

 
Dezavantajlı duruma sahip katılımcıların olanaklar hakkında bilgi almak üzere ofisimize ayrıca 
ulaşmaları gerekir. 
 
İletişim 
 
Sorularınız için erasmus-internship@boun.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 

mailto:erasmus-internship@boun.edu.tr

