
 

T.C. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2022-2023 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ (2022-1-TR01-KA131-HED-000052546) VE 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONSORSİYUM STAJ HAREKETLİLİĞİ  

(2022-1-TR01-KA131-HED-000061785) BAŞVURU İLANI 
 

A. TEMEL BİLGİLER 
 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir? 

AB ülkesi bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staja ev sahipliği yapacak 

kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer 

rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen 

diğer kuruluşlar olabilir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör,  

öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir: 

• AB kurumları ve AB ajansları 

• AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar (bkz. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en ) 

 

B. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Başvurular takvimde belirtilen tarih aralığında online olarak https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ giriş sistemi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş 

yapılarak gerçekleştirilecektir. 

2. Başvuruda sunulması istenen belgeler sisteme yüklenmelidir. (Belgeler, değerlendirme ölçütleri tablosunda belirtilmiştir.) 

3. Lütfen sistemden Erasmus+ Staj olarak başvuru yapınız. Hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır.  

4. Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularında kabul edilecek dil puanı: 

Kasım 2022’de Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Dil Sınavı 

 

C. ŞARTLAR 

1. Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün öğretim kademelerinden, mevcut bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması 
gerekmektedir. * 

* YÖK burslusu yabancı uyruklu öğrenciler değişim programlarına katılamazlar. YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ise  
ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında Erasmus+ staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB  burslarında hak 
mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan yazılı olur almalıdır. 

2. Akademik not ortalamasının üniversitemizce alınan karar nedeniyle bütün kademeler (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için 

2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

5. Dil puanı barajları; 

Batı Dilleri ve Edebiyatı, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümleri için 70 

Mühendislik Fakültesi Bölümleri ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü için 60 

Diğer Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları için 50 olarak belirlenmiştir. 

 

 
D. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE KONTENJAN BİLGİLERİ 

 
1. Öğrencilerin seçimi, şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından önerilen değerlendirme ölçütleri 
ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir. 
2. Başarı puanı, akademik not ortalaması %50 + dil seviyesi %50 şeklinde hesaplanmaktadır. 

6. Bazı özel durumlar ve bu durumlara ilişkin puan eklemeleri/kesintileri aşağıdaki gibidir: 
 

Tablo.1 Özel Durumlar 

Durum Ek puan                 

1. dereceden şehit ve gazi yakını olma +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 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. +5 puan 

Daha önce hareketlilikten yararlanmış olma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Önceki başvuru dönemlerinde seçildiği halde feragat etmeden staja veya öğrenim hareketliliğine katılmama  -10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: 
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama 
(Öğrencinin Erasmus+ programlarına tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 
* 2022-2023 Erasmus+ staj hareketliliği ilanına başvuran ve açıklanan sonuç listesinde adı geçen öğrencilerin aynı akademik yıl içerisindeki 

öğrenim hareketliliği başvurularında -10 puan kesintisi yapılacaktır. 
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Kontenjanlar:  

 

1. 2022-2023 Karabük Üniversitesi Erasmus+ Staj Hareketliliği (2022-1-TR01-KA131-HED-000052546) ve Gazi Üniversitesi Konsorsiyum Staj 
Hareketliliği (2022-1-TR01-KA131-HED-000061785) için, üniversitemize tahsis edilmiş staj hareketliliği kapsamındaki kontenjanlar tahmini 
42 aylıktır.  
 

2. Geçerli bir dil puanı ve not ortalaması ile geçerli bir başvuru yaparak sonuç listesinde yer alan asil öğrenci sayısının 1 katı kadar öğrenci 
yedek olacaktır ve istekleri dahilinde hibesiz olarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılabileceklerdir.  

 
 

Tablo 2. Kontenjan Bilgileri 

Birim  Kontenjan 

Karabük Üniversitesi Erasmus+ Staj Hareketliliği  18 Öğrenci 

Gazi Üniversitesi Konsorsiyum Erasmus+ Staj Hareketliliği  3 Öğrenci 

 Toplam 21 Öğrenci 

 

E.  HİBE VE ÖDEMELER 

1. Daha fazla sayıda öğrencimizin bu hareketlilikten faydalanabilmesi için staj hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için  2 ay üzerinden 

hibe ödemesi yapılması planlanmaktadır. Hibenin yetmemesi veya artması durumunda hibe ödeme planlamaları değişiklik gösterebilir.  

2. Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır. Ülkelere göre hibe tutarları tablodaki 

gibidir: 

 

Tablo 3: Ülkeler 

Ülkeler 
Aylık Hibe  
Miktarı € 

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

750 € 

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

600 € 

 

Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, ön başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibe almadan 

faaliyetten yararlanabilirler. 

İlave Hibeler 

Özel ihtiyaç sahibi Erasmus+ katılımcıları aşağıdaki linkten gerekli bilgiye ulaşabilirler:  

http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=82&BA=hayatboyu  

· Öğrenci Hareketliliğinde 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. 

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 öğrenciler 

3) Kendilerine 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.) 

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 € 

Yeşil Seyahat Desteği 

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel 

destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta, uçak 

harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır. 

İçerme Desteği (Inclusion Support) 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde 

kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. 

Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam 

Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir. 
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F. İLAN TAKVİMİ 

Tablo 4: Takvim 

İlan Takvimi 

 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

İlan 19 Ocak 2023 02 Şubat 2023 

Başvuruların Alınması 03 Şubat 2023 17 Şubat 2023 
Sonuçların Açıklanması 22 Şubat 2023 

Başvuru İtiraz 23 Şubat 2023 24 Şubat 2023 

İtiraz Sonrası Sonuçların Açıklanması 31 Şubat 2023 

 

G. İLETİŞİM 

İletişim için: 

 Personel E-posta  Tel Dahili 

1 Adnan UCUR adnanucur@karabuk.edu.tr +903704188135 8135 

2 Elif ERGİN elifergin@karabuk.edu.tr  +903704188081 8081 

 

H. DİĞER HUSULAR 

1. 13.01.2023 tarihinde alınan komisyon kararına göre, bu tarihten sonra alınacak olan KBU Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularında mezun 

olan öğrencilerin kapsam dışında tutulmasına karar verilmiştir. Bundan dolayı, mezun öğrenciler Erasmus+ Staj Hareketliliğine  katılamayacaklardır. 

2. Öğrencilerin, staj yapacakları kurumlar ile iletişime geçerek belirlenen süreler içerisinde kabul belgelerini / davet mektuplarını kendilerinin 

alması gerekmektedir. 

3. İşbu Erasmus+ staj hareketliliği ilanına başvuru yapan ve açıklanan sonuç listesinde adı geçen öğrencilerin aynı akademik yıl  içerisindeki 

diğer başvurularında (Staj-Öğrenim) -10 puan kesintisi yapılacaktır. 

4. İlan takviminin bitiminden sonra, asil listedeki adaylar ile, hareketlilik süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 
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