
                 
 
 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı  

(2020 ve 2021 Sözleşme Dönemleri) 

Erasmus + Staj Hareketliliği Programı Başvuruları (2021-1-TR01-KA131-HED-000005557, 2021-1-
TR01-KA131-HED-000005015 (Bridge Konsorsiyum) ve 2020-1-TR01-KA103-085774 (Bridge 
Konsorsiyum) numaralı Erasmus+ projeleri için) 5 Nisan – 09 Mayıs 2022 tarihleri arasında E-Devlet 
Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacaktır. 
 
E-devlet Kariyer Kapısı platformu başvuru portalı 05.04.2022 tarihinde saat 11.00’da açılacak olup 

09.05.2022 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 

 
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 (05 Nisan – 09 Mayıs 2022)  

Faaliyetin Süresi 

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

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 ve öğrenim programlarının son 
sınıflarındaki öğrenciler için 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 (yukarıda 
bahsi geçen asgari-azami sürelere uyularak) 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası 
staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği geçmiş hareketlilik süreleri toplamı 12 ayı 
geçmemelidir. 

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

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


                 
 
Karma Hareketlilik (Kısa süreli fiziksel hareketlilik + sanal hareketlilik) Opsiyonu 

Katılımcılar yukarıda bahsedilen 2-12 ay arası uzun süreli staj hareketliliği gerçekleştirmek yerine belli 
bir süre fiziksel ve belli bir süre sanal hareketlilik olacak şekilde Karma Hareketlilik 
gerçekleştirebilirler. Bu opsiyonu kullanmak isteyen öğrencilerin fiziksel hareketlilik süresi 5-30 gün 
arası olmak zorunda olup, bunun öncesinde veya sonrasında (fiziksel+sanal hareketlilik süresi toplamı 
minimum 2 ay, maksimum 12 ay olacak şekilde) belli bir süre sanal (uzaktan) hareketlilik 
gerçekleştirerek faaliyetlerini tamamlayabilirler. (Örneğin 1 Ağustos-20 Ağustos arası -20 gün- fiziksel 
hareketlilik gerçekleştirmek isteyen bir katılımcı bunun öncesinde veya sonrasında (toplamı minimum 
süre olan 60 gün etmesi için) minimum 40 gün olacak şekilde sanal hareketlilik gerçekleştirerek 
faaliyetini tamamlayabilir.) Bu durumda kabul mektubunun fiziksel + sanal hareketlilik tarihlerini ve 
süresini gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP) 

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. 

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) 

- kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar 

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar 

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 üzerinde yapılandırılan başvuru portalı 05.04.2022 tarihinde saat 

11.00’da açılacak olup 09.05.2022 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_1%2

0%2810%29%20%283%29_1_3_0.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 

M =0,9 Diğer stajlar 

http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Erasmus%2B%20Placement%20Application%20Form_1%20%2810%29%20%283%29_1_3_0.docx
http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Erasmus%2B%20Placement%20Application%20Form_1%20%2810%29%20%283%29_1_3_0.docx


                 
 
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 işaretlemelidir. 

• 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) 

• Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 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 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. 



                 
 
***Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır; dijital 
pazarlama (Örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; 
uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve 
yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve 
yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri 
bu kapsamda sayılmaz. 

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. 

Commenius ve benzeri programlar kapsamında öğretmenlik stajı yapacak olan Eğitim Fakültesi 
öğrencileri en çok 150 gün için, diğer katılımcılar ise en çok 90 gün için hibe alabilecektir.  

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. 

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ülkelere göre aylık hibe miktarı aşağıdaki gibidir: 

2021 Sözleşme Dönemi Hibe Tablosu 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir 
Olunacak Ülkeler 

Aylık Hibe Öğrenim 
(Avro) 

Aylık Hibe Staj 
(Avro) 

1. ve 2. Grup Program 
Ülkeleri 

Danimarka, Finlandiya, 
İrlanda, İsveç, İzlanda, 
Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Norveç, 
Almanya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, Güney 
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 
İtalya, Malta, Portekiz, 
Yunanistan, 

 

 

600 

 

 

750 



                 
 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, 
Kuzey Makedonya, 
Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye 

450 600 

*2020-1-TR01-KA103-085774 Konsorsiyum projesine yerleşen öğrencilerin aylık hibe miktarları başka 
bir bütçe kaleminden ekleme yapılarak 2021 sözleşme dönemi aylık hibe tutarlarıyla eşit duruma 
getirilecektir. Bu katılımcıların hibe sözleşmeleri de 2021 sözleşme dönemi tutarları üzerinden 
yapılacaktır ve bu sözleşmelerde eklenen tutara dair ek bir madde yer alacaktır. Dolayısıyla hibe 
hakkı kazanan bütün katılımcılar 2021 sözleşme dönemi tutarları üzerinden hibelenmiş olacaktır. 

Katılımcılar staj faaliyetlerini aşağıdaki listede yer alan ortak ülkelerde hibesiz olarak 
gerçekleştirebilirler.  

http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Ortak%20%C3%9Clkeler.pdf  

Bu ülkelerde bulunan fakat üniversitemiz ile ikili anlaşmaya sahip olmayan yükseköğretim 
kurumlarında staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Üniversitemizin anlaşma listesini aşağıdaki bağlantıda 
görebilirsiniz. 

http://intl.boun.edu.tr/?q=global-exchange-partners  

Karma Hareketlilik* için Hibe Tutarları 

Faaliyetin Süresi  Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da 

Ortak Ülke)  

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar  Günlük 70 Avro  

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu 

gününe kadar  

Günlük 50 Avro  

*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. Karma hareketlilik 
gerçekleştirecek olan katılımcıların kabul mektupları da buna göre düzenlenmeli ve fiziksel – sanal 
hareketlilik süreleri ayrı ayrı belirtilmelidir. 

İlave Hibe Desteği 

Aşağıdaki maddelerde geçen koşulları sağlayan öğrencilere durumlarını belgelendirmek kaydıyla ilave 
hibe desteği sağlanabilecektir. 

İlave hibe desteği sağlanabilmesi için dezavantaj durumunun başvuru formunda yer alan ilgili 
kısımda işaretlenmesi ve kanıtlayıcı belgelerin başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir.  

http://intl.boun.edu.tr/sites/default/files/Ortak%20%C3%9Clkeler.pdf
http://intl.boun.edu.tr/?q=global-exchange-partners


                 
 

• 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 destek aldığını kanıtlayan bir belge 
ibraz edilmesi gerekir.) 

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. 

İlave hibe desteği tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Hareketlilik türü  İlave Hibe Desteği Miktarı  

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği  Aylık 250 €  

Karma hareketlilik gerçekleştirecek olan dezavantajlı öğrenci/yeni mezun katılımcılar, seyahat 
masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır. Yeşil seyahat (karbon salınımını 
azaltmaya yönelik çevre dostu (tren/bisiklet vs.) ulaşım yöntemleri) planlayan katılımcıların başvuru 
formunda yeşil seyahat seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. 

Seyahat Mesafesi11  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  

 
İletişim 
 
Sorularınız için erasmus-internship@boun.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 

mailto:erasmus-internship@boun.edu.tr

