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2020 PROJE DÖNEMİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VE K-GEM KONSORSİYUMU 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU YÖNERGESİ 

2020-2023 Proje döneminde K-GEM Konsorsiyumu Erasmus Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen 

öğrenciler bu seçim döneminde başvuru yapmalıdırlar. 

Online Başvuru Tarihleri  : 21 Mart 2022 – 11 Nisan 2022 (16:00) 

Online Başvuru Bağlantısı  : http://ukey.uludag.edu.tr 

Belge Teslim Son Günü  : 11 Nisan 2022 (16:00) 

Belgelerin gönderileceği adres : erasmus@uludag.edu.tr 

Ön Yerleştirme Tarihi  : 21 Nisan 2022 (15:00) 

Ön Yerleştirme İtiraz Süresi : 21 - 24 Nisan 2022 (23:59) 

Nihai Yerleştirme Tarihi  : 26 Nisan 2022 

Online Oryantasyon Toplantısı : 28 Nisan 2022 (14:00 - 15:30) 

Süresinde Feragat Tarihleri  : 21 - 29 Nisan 2022 (23:59) 

Hareketlilik başlangıç tarihi : 1 Haziran 2022 

Hareketlilik bitiş tarihi  : 30 Mayıs 2023 

Asgari staj süresi   : 60 gün 

Azami staj süresi   : 180 gün 

BAŞVURU SÜRECİ 

1.Aşama: Genel Kurallar: 

Staj yapılacak kurum öğrenci tarafından bulunmalıdır. Erasmus ofisi öğrencilere staj yeri ayarlamamaktadır. Staj 

yeri, üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler olabileceği gibi aşağıda tanımı verilen işletme kurumu 

tanımına uyan tüm kurumlar da olabilir.  

Aşağıdaki ifadeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanmış olan Erasmus El Kitabından alınmıştır: 

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir 

yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya 

çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin 

araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki 

eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  

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

mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.  

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve 

projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, 

ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; 

bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın 

bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti 

kapsamında değerlendirilir. […] 

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

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

                                                                 
1 İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan 

her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır. 
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- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

Başvurudaki puan hesaplaması değerlendirme ölçütleri kapsamında yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Erasmus El 

Kitabına başvurabilirsiniz. 

PUAN EKLENMESİNİ VE KIRILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR 

Ölçüt                                                          Ağırlıklı Puan  

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 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 

BUÜ YDYO tarafından yapılan Değişim Programları Dil Sınavı’na başvuru yapıp mazeretsiz sınava katılmayan 
öğrencilerin Erasmus’a başvurması halinde 

-5 puan 

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere  
mazeretsiz katılmama 

-5 puan  

 

Tablo: 1. Staj Hareketliliği hibe miktarları 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Hibe 
(EUR) 

1. ve 2. Grup 
Program Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, Yunanistan, 
600 € 

3.Grup Program 
Ülkeleri 

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

400 € 

 

2. Aşama: Asgari Şartlar 

1. Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek 

lisans, doktora, tıpta ihtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olması  

2. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde UKEY üzerinden yapılacak olan başvurunun öğrenci 

mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması. 

Başvuru tarihleri arasında, başvurusunu eksiksiz olarak yapmış ve seçilmiş öğrenciler stajlarını mezuniyet 

sonrası bir yıl (12 ay) içinde yapabilirler. Mezun olan öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

3. GANO'nun ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması. 

4. Yabancı dil sınavı puanının staj yapılacak olan kurumun istediği dilde minimum B2 (75/100) olması.  

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber 
toplam süre 12 ayı geçmemelidir.  

6. Staj yapılabilecek en az gün sayısı 60, en fazla gün sayısı 180’dir. 180 günden sonra, hibeli ve/veya hibesiz 
olarak staj hareketliliğine devam edilemez. 

7. Bu ilan, sadece hibeli olarak staj faaliyeti gerçekleştirmeye olanak tanır. Hibesiz öğrenci seçimi 
yapılmayacaktır. 
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3. Aşama: Kabul Mektubu 

Asgari şartlara sahip olan öğrenciler staj yapılacak kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) almalıdır. 

Mektupta staj tarihleri gün/ay/yıl olarak net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, mektup kurumun antetli 

kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Mektubun 

orijinaline gerek yoktur. E-posta yoluyla PDF olarak alınmış olması yeterlidir. Staj yapılacak yerin ve mektubun 

uygunluğu enstitü/fakülte/bölüm koordinatörüne danışılmalıdır.  

Karşı kurumdan Kabul Mektubunu alabilen öğrenciler UKEY üzerinden (http://ukey.uludag.edu.tr) online başvuru 

yapmalıdırlar. Kabul Mektubu olmadan online başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. 

4. Aşama: UKEY Üzerinden Yapılacak Olan Online Başvuru 

● Sisteme http://ukey.uludag.edu.tr adresinden kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre olarak da 

otomasyon şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. 

● Giriş yaptıktan sonra “ERASMUS BAŞVURULARI”na tıkladığınızda soldaki sütunda “ERASMUS STAJ 

BAŞVURUSU” butonunu tıklayınız. 

● Açılan penceredeki “Yönerge”yi dikkatle okuyunuz ve “Okudum, anladım” kutucuğunu işaretleyip 

“DEVAM” butonunu tıklayınız. 

● Açılan sayfadaki GENEL BİLGİLER ve OKUL BİLGİLERİ sistemden otomatik olarak çekilmektedir. Bu 

bilgilerinizde (TC kimlik no, uyruk, fakülte/bölüm, sınıf, GANO gibi) herhangi bir yanlış ya da eksik varsa 

fakültenizin öğrenci işlerine başvurunuz. Bilgilerde herhangi bir hata olması durumunda başvurunuz 

geçersiz sayılacaktır. 

● BAŞVURU BİLGİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ sizin tarafınızdan doldurulacak zorunlu alanlardır. 

Tamamladıktan sonra BAŞVURUYA DEVAM ET butonunu tıklayınız. 

● Gideceğiniz kuruma ait bilgileri ve tarihleri eksiksiz olarak doldurduktan sonra “KAYDET” butonunu 

tıklayınız. 

● DİL BİLGİLERİ sekmesinde BUÜ YDYO tarafından yapılan Değişim Programları Dil Sınavlarına girdiyseniz 

yabancı diliniz ve puanınız sistemden otomatik olarak çekilecektir. “Yeni dil bilgisi ekleme” bölümüne, 

eğer varsa girmiş olduğunuz diğer yabancı dil sınav sonucunuzu girebilirsiniz.  

Geçerli sınavlar: http://uludag.edu.tr/erasmus/konu/view?id=8736&title=dil-sinavlari-hakkinda.  

Dil sınavları ya da puanları ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz. Aksi 

takdirde, hatalı/eksik bilgi girişi olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. BUÜDS, YÖKDİL, 

YDS, E-YDS ve ÖSYM’nin tanıdığı diğer dil sınavlarına sahip olup online başvuruda bu dil puanını ekleyen 

öğrencilerin, başvuru tarihleri içerisinde dil belgelerini Erasmus Ofisine e-posta ile 

(erasmus@uludag.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Dil belgesini başvuru tarihleri arasında 

göndermeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

● Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız yazısını tıklayarak başvurunuzu PDF olarak kendi 

bilgisayarınıza kaydediniz ve çıktı alınız. Bu belge başvuru yaptığınızın göstergesidir. Başvuru süresi 

bittikten sonra görüntülenemez. Sistemdeki herhangi bir hata nedeniyle başvurunuz ile ilgili sorun 

yaşamanız durumunda bu belgeyi kanıt olarak kullanabilirsiniz. Başvuru sırasında girilecek eksik/yanlış 

bilgiler başvurunuzun iptaline yol açabilir. Bu yüzden tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak giriniz ve PDF 

olarak verilen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. 

● Başvuru süresi bitene kadar başvurunuzda istediğiniz değişikliği ve güncellemeyi yapabilirsiniz. En son 

yaptığınız ve kaydettiğiniz başvuru geçerli olacaktır. 

5. Aşama: Kabul Mektubu ve Başvuru Formunun Onaylanması ve Erasmus Ofisine Teslimi 

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için kabul mektubunuzu enstitü/fakülte/bölüm koordinatörünüze iletmelisiniz. 

Kabul mektubuna, staj yapmak istediğiniz kurum alanınız ile uyumlu ise; koordinatörünüz tarafından “BUÜ 

Erasmus Staj başvurusu için uygundur” yazılıp imza atılmalı ve başvuru formunda ilgili alanlar da 
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koordinatörünüz ve sizin tarafınızdan imzalanmalıdır. Bu iki belge Erasmus Ofisine en son 18.04.2022 saat 

16:00’ya kadar enstitü/fakülte/bölüm koordinatörleri tarafından erasmus@uludag.edu.tr adresine e-posta ile 

iletilmelidir. 18.04.2022 saat 16:00’dan sonra gönderilecek olan e-postalar/belgeler dikkate alınmayacaktır. 

DEĞERLENDİRME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ 

Değerlendirme: Staj hareketliliklerine başvuran öğrenciler kayıtlı oldukları bölümün/programın dahil olduğu 
aşağıda belirtilen eğitim alanlarda değerlendirilirler: 

● Eğitim Bilimleri    %20 
● Fen Bilimleri   %20 
● Meslek Yüksekokulları  %20 
● Sağlık Bilimleri   %20 
● Sosyal Bilimler   %20 

Kontenjan: Yukarıda belirtilen eğitim alanlarında yapılacak başvurularda eşit dağılım olacak şekilde, geçerli 
başvurusu olan öğrencilerden gideceği ülke ve gün sayısına göre planlanan hibe tutarı doğrultusunda en az 5 en 
fazla 18 öğrencinin hareketlilikten faydalandırılması planlanmıştır. Geçerli başvurusu olan öğrencilerin 
hareketlilik gün sayısı ve aylık hibe miktarları birbirinden farklı olacağından kontenjan bilgisi tahmini olarak ilan 
edilmektedir. 

Yerleştirme ve Sonuç İlanı: Öğrenciler, GANO ve dil puanlarının %50’si alınarak oluşturulan ortalama puanlarına 
göre; en yüksek puanlı öğrenciden en düşük puanlı öğrenciye doğru olacak şekilde eğitim alanı içerisinde sıralanır. 
Meslek Yüksekokulları alanı hariç olmak üzere, sıralamaya lisansüstü öğrenciler de dahil edilir. Yerleştirme işlemi, 
en yüksek puanlı öğrenciden başlar ve öğrenciler tercihleri doğrultusunda yerleştirilir. GANO ve dil puanları aynı 
olduğu için ortalama puanı aynı olan öğrenciler, ilk başvuru saatine göre sıralanacaktır. 

Yerleştirme işlemleri iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama ön yerleştirmedir. Ön yerleştirme sonuçları 21 Nisan 
2022 tarihinde BUU Koordinatörlüğü web sayfasından ilan edilecektir.  Ön yerleştirme sonuçlarına, sonuçların 
ilan edildiği andan itibaren 24 Nisan 2022 saat 23:59’a kadar erasmus@uludag.edu.tr adresine varsa ekleri ile 
“İtiraz” konu başlığı ve içeriğine ad soyadı, öğrenci numarası, bölüm ve itirazın içeriği yazılacak şekilde e-posta 
gönderilmelidir. Belirtilen saatten sonra gönderilen itiraz e-postaları dikkate alınmayacaktır. Yapılacak itirazların 
değerlendirilmesinin ardından 26 Nisan 2022 tarihinde nihai yerleştirme sonuçları ilan edilecektir. Durumu 
“Beklemede” olarak gözüken yedek öğrencilerin kontenjan durumuna göre yerleştirmesi yapılacaktır. 

Uygun: Ön yerleştirme sonuçlarına göre, başvurusu uygun bulunan öğrenciyi 

Asil: Erasmus programı kapsamında sözleşme aşamasına gelmiş öğrenciyi 

Beklemede: Yedek durumdaki öğrenciyi 

Yedekten Asil: Yedek öğrenci iken yerleştirilmiş ve sözleşme kapsamına gelmiş öğrenciyi 

Geçersiz: Asgari şartları taşımayan, en az bir (1) tercih yapmamış öğrenciyi ifade eder. 

Süresinde Feragat: Asil olarak yerleşip haklarından feragat etmek isteyen öğrenciler 21-29 Nisan 2022 (23:59) 
tarihleri arasında sonraki başvurularda ortalama puana -10 uygulanmayacak şekilde feragat edebilirler. Süresinde 
feragat talepleri erasmus@uludag.edu.tr e-posta adresine ad soyad, bölüm, öğrenci no belirtilerek feragat 
ettiğini belirten bir içerik yazılarak ve e-postanın konu kısmına “Feragat” yazarak gönderilmelidir. 

Süresi Dışında Feragat: 29 Nisan 2022 23:59’dan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrencilerin 
aynı öğrenim kademesindeki daha sonraki Erasmus (öğrenim ve staj) başvurularında ortalama puanlarından 10 
puanlık bir kesinti yapılacaktır. Süresi dışında feragat talepleri erasmus@uludag.edu.tr e-posta adresine ad soyad, 
bölüm, öğrenci no belirtilerek feragat ettiğini belirten bir içerik yazılarak ve e-postanın konu kısmına “Feragat” 
yazarak gönderilmelidir. 

Yedek (Beklemede) Öğrenci Yerleştirme: Yedek (Beklemede) durumundaki öğrencilerin yerleştirme işlemleri, 
feragat eden öğrencilerin yerine K-GEM’in takdirine göre yapılacaktır.  

Oryantasyon: 28 Nisan 2022 saat 14:00’da Google Meet üzerinden tüm seçilmiş öğrencilere 
oryantasyon/bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı bağlantı linki, öğrencilerin başvuru aşamasında 
UKEY’de kaydedecekleri e-posta adresine gönderilecektir. 

 

 

 

mailto:erasmus@uludag.edu.tr
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
http://uludag.edu.tr/erasmus
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
mailto:erasmus@uludag.edu.tr


Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü 
uludag.edu.tr/erasmus | erasmus@uludag.edu.tr 

 

 

 

 

UYARILAR 

İşbu yönergede belirtildiği şekilde kabul mektubunu sunmayan öğrencilerin başvuruları hiçbir suretle kabul 
edilmez. 

Başvuru süresi bitene kadar UKEY üzerinde staj tarihi, staj yeri ve/veya ülke değişikliği yapılabilir. Ön yerleştirme 
sonuçları ilan edildikten sonra tarih değişikliği yapılması gerekirse yeni tarihli kabul mektubu alınmalıdır. Staj 
başvuruları kapandıktan sonra kurum değişikliği yapılamaz. Kurum değişikliği mücbir sebep durumlarında 
yapılabilir. Kurum değişikliğinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı ile ilgili öğrenci, “Kurum Değişikliği Talebi” 
konulu bir e-posta içeriğine ad soyadı, öğrenci no, bölüm, kurum değişiklik nedeni ve varsa bu nedene ilişkin 
belgeleri ekler ve erasmus@uludag.edu.tr adresine e-posta ile gönderir. İletilen talep mücbir sebep kapsamında 
sayılırsa, öğrenci, değişiklik yapacağı kurumdan yeni tarihli bir kabul mektubu almalı ve enstitü/fakülte/bölüm 
Erasmus koordinatörü tarafından “BUÜ Erasmus Staj başvurusu için uygundur” yazılıp imzalanmalıdır. Yapılan 
değişikliklerde staj süresi uzatılamaz ve daha yüksek hibe alınan ülke grubuna (bkz: Tablo 1) geçilemez. Sürenin 
kısaltılması ve daha düşük hibe alan ülke grubuna geçilmesi mümkündür. 

Vize alması gereken öğrencilerin sonuçların ilan tarihi, vize başvurusu ve başvurunun sonuçlanma zamanı gibi 
etkenleri göz önünde bulundurarak hareketlilik başlangıç tarihini belirlemesi tavsiye edilir. 

Hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihleri aralığı dışında bir tarihte hareketlilik gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 

Staj hareketliliğinin uzatılması mümkün değildir. 

 

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bu yönergenin ilanından sonra açıklanacak kurallar 

çerçevesinde işbu yönergede belirtilen şartlar ve kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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