KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2018 PROJE YILI ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ
KA107 ORTAK ÜLKELER
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU
Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, 2018 proje yılında Erasmus+
Program ve Ortak Ülkeler Arasında (KA107) Yükseköğretim Öğrenci Staj Hareketliliği
kapsamında üniversitemize tahsis edilmiş 5 öğrenci staj hareketliliği kullanımı için aşağıda
anlaşma yapılan bölümlerdeki ilgili kademeden 30 Mayıs-14 Haziran 2019 tarihlerinde
öğrenci başvuruları alınacaktır.
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Başvuru duyuru metninde aşağıdaki konularla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.
 Genel Bilgiler
 Başvuru Şartları
 Kontenjan Sayıları Ve Başvuru Yapılabilecek Ülkeler
 Değerlendirme Kriterleri
 Başvuru Belgeleri
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 Hibeler
Örnek Bireysel Destek ve Seyahat Hibesi Hesaplaması
 Özel İhtiyaç Desteği
 Seçim Takvimi
GENEL BİLGİLER
Bilindiği üzere, ülkemizde 2004 yılından bu yana uygulanan Erasmus+ programı aracılığı ile
Avrupa'da bulunan program ülkelerine yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği
gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. 2015 yılı itibari ile başlayan Erasmus+ Ortak Ülkelerle
Hareketlilik ile birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim
öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan Avrupa
dışındaki birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.
Erasmus+ KA107, geleneksel Erasmus+ faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretim öğrenci
ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir
faaliyet türüdür. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, hareketlilik programında yer aldığı süre
için aylık destek hibesi ve seyahat desteği almaya hak kazanır.
Ortak Ülkelerle Uluslararası Kredi Hareketliliği, KA107 adıyla bilinen özel Erasmus+
projeleri yoluyla, sadece projede tanımlı ülkelerde ve bu ülkelerde bulunan anlaşmalı
yükseköğretim kurumlarında ve anlaşmalarla belirli öğrenim alanlarında yürütülmektedir.
Üniversitemiz, yürütmekte olduğu KA107 - Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında,
belirli ortak ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere göndermek üzere, belirli bölümlerden sınırlı
sayıda öğrenci seçecektir.
Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi’nde yukarıda belirtilen bölümlerinden ve öğrenim kademelerinden birinde en az
bir akademik dönem süre ile kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. Seçilen öğrenciler
anlaşmalı olduğumuz kurumlarda en az 2 ay staj yapacaklardır.
SEÇİM KRİTERLERİ
1.
Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bir yükseköğretim programına en az bir
akademik dönem süre ile kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. 2018-2019 akademik
yılında kayıt olmuş öğrenciler (Hazırlık öğrencileri hariç), 2018-2020 Proje
Dönemi’nde faydalanmak üzere bu programa başvuru yapabilirler.1
2.
Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine bölümünde staj zorunluluğu olan
veya olmayan öğrenciler başvurabilir. Öğrencilerin başvuru yapmak için davet mektubu
sahibi olmaları ZORUNLU DEĞİLDİR.
3.
Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya
sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına
engel değildir. Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış
ve henüz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler
için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması
dikkate alınır.
Mevlana kapsamında gelen, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki
benzer programlardan gelen öğrenciler hareketliliklerden faydalanamazlar.
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Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya
sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına
engel değildir. Henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim
kademesinde alınan mezuniyet notu dikkate alınır.
4.

ÖNEMLİ: 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 12 ay içinde proje bitiş tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi
ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

5.
Öğrencilerin hareketlilikten faydalanmak için üniversitemiz tarafından yapılan
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından ya da son 3 yıl içerisinde alınmış “Üniversitelerarası Dil
Sınavı (ÜDS)” veya “Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)”, “Yabancı Dil Sınavı (YDS),
YÖKDİL ya da TOEFL sınavlarından 50 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.
6.
Erasmus+ faaliyetinden hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verilmesi amacıyla,
daha önce Erasmus Hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrencilerden (hibeli ya da
hibesiz) Toplam Akademik Puanı (Dil Puanı + Akademik Başarı Düzeyi) üzerinden 10 puan
düşürülecektir.
Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
Şehit ve gazi çocuklarına
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)4
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı
alınmış öğrencilere (belgelenmek kaydıyla)
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

% 502
% 50 (Yazılı)
+15 puan3
+10 puan
+10 puan5
-10 puan
-10 puan

Yazılı Yabancı Dil sınavında baraj 50 olarak belirlenmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı
öğrencileri için baraj 70 olarak belirlenmiştir.
7.
Hareketlilik yapmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenen süre içerisinde, staj
yapacakları kurumdan imzalı ve mühürlü davet mektubu almaları gerekmektedir. Belirlenen
YÖK tarafından belirlenen 100’lük not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
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.
4
Engelli/özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği
sağlanabilecektir.
5
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
2
3
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süre içerisinde davet mektubunu Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmeyen
öğrencilerin hareketlilik hakkı yedek öğrencilere verilecektir.
Başvuru yapmak için http://app.erasmus.dpu.edu.tr/tr/ adresini ziyaret ediniz ve online
başvuru sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştiriniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru
formunuzun çıktısını alınız ve Bölüm/Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Erasmus+
Koordinatörünüzün kontrol etmesini ve imzalamasını sağlayınız.

8.

9.
Öğrenci istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Öğrencinin faaliyetten
hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması, başvurunun diğer başvurularla beraber
değerlendirmeye tabi tutulması ve Yabancı Dil Yeterlilik barajını geçmesi gerekmektedir.
Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki listede bulunan belgelerin tamamının 14
Haziran 2019 Cuma günü saat 17:00'a kadar Rektörlük Binası’ndaki Dış İlişkiler
10.

Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
YURT DIŞINDA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
➢ Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Mevlana Değişim Programı
kapsamında yurt dışında olup, 2018-2020 Proje Dönemi Erasmus+ Ortak
Ülkeler Staj Hareketliliği’ne başvurmak isteyen öğrencilerimizin gitmeden önce
elde etmiş oldukları yazılı dil sınavı, yabancı dil sınavı barajını sağlıyorsa
kullanılacaktır.
Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt
dışında bulunan öğrencilerimizden istenen Başvuru Belgeleri;
● Başvuru Formu (Formdaki imzaların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunun için
arkadaşlarınızdan ya da bölüm Erasmus+ koordinatör ve yardımcılarından yardım
alabilirsiniz.)
● Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olmak isteniyor ise; son 3 yıl içerisinde girilmiş
KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL/TOEFL Sonuç Belgesi
➢ Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Mevlana Değişim Programı
kapsamında yurt dışında olup, 2018-2020 Proje Dönemi Erasmus+ Staj
Hareketliliği’ne başvurmak isteyen öğrencilerimiz belgelerini mail yoluyla
gönderebilir.
11.
Staj Hareketliliği yapmaya hak kazanan öğrenciler en az 2 ay boyunca hibelendirilir.
Hareketliliklerin 31 Temmuz 2020 tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için http://erasmus.dpu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
Başvuru Belgeleri
a. Başvuru Formu
b. Öğrenci Belgesi
c. Transkript/Not Dökümü (Son dönemin dâhil olduğu transkriptin teslim edilmesi
gerekmektedir.)
d. Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olmak isteniyor ise; son 3 yıl içerisinde girilmiş
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KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL/TOEFL Sonuç Belgesi
İstenilen belgeler tamamlanarak Bosna-Hersek ve Ukrayna ülkelerine yapılan başvurular
Öğr. Grv. Gülşah NARLU’ya 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 17:00'a kadar teslim
edilmelidir.
HİBELER
Erasmus+ Ortak Ülkeler Staj Hareketliliği’nden faydalanacak öğrencilere verilecek hibe katkı
niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin tüm masrafları karşılamaya yönelik
değildir.
Verilecek olan hibe miktarları, gitmeden önce onaylanmış öğretim/eğitim programda belirtilen
tarihler kapsamında gidilecek ülke için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ve
aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.
Seçilmeye hak kazanan öğrencilerin alacağı aylık hibe miktarı 700 Euro’dur.
Ödemeler 2 taksitte yapılır. İlk ödeme; toplam hibenin (bireysel destek + seyahat hibesi) %70’i
oranında öğrenci gitmeden önce hesabına yatırılır. Kalan %30 hibe ödemesi ise öğrenci başarılı
bir şekilde döndüğünde ve evrakları teslim ettikten sonra yapılır.
Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de
diğer başvuranlarla beraber genel değerlendirmeye tabii tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı
süreçten geçerler.
Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarları (€)

Türkiye

Ortak Ülke

700 €

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik kapsamında eğitim alacak öğrenciler aylık hibe
miktarına ek olarak seyahat maliyetlerini karşılamak için seyahat mesafelerine karşı gelen tutarı
alacaktır. Gidiş-dönüş seyahat desteği ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
SEYAHAT MESAFELERİ

TUTAR (€)

20 ile 99 km arasında

20

100 ile 499 km arasında

180

500 ile 1999 km arasında (Bosna-Hersek, Ukrayna)

275

2000 ile 2999 km arasında

360

3000 ile 3999 km arasında

530

5

4000 ile 7999 km arasında

820

8000 km ve üzeri

1500

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının
yürütülmesinden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı (distance
calculator)
kullanılacaktır.
Belirtilen
mesafe
hesaplayıcısına
ulaşmak
için:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Seyahat gideri ödemesi, öğrencinin yerleşik olduğu üniversite şehrinden faaliyet
gerçekleştireceği üniversite şehrine kadar olan ulaşımı karşılamaktadır. Mesafe
hesaplayıcısında belirtilen tutar haricinde hiçbir ücret ödenmeyecektir.
Örnek Bireysel Destek ve Seyahat Hibesi Hesaplaması
Bosna-Hersek’te ve Ukrayna’da en az 2 ay hareketlilik gerçekleştirildiği takdirde alınacak hibe
aşağıdaki gibidir:
Aylık hibe miktarı 700 €. 2 ay için hibe: 700x2=1400 € + 275 € Seyahat Hibesi = 1675 Avro
Gitmeden önce bu miktarın %70’lik kısmı (1172,5 €), döndükten sonra ise %30’lik kısmı (502,5
€) ödenir.

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak
durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci
ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek
giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu fırsat, herkesin Avrupa Birliği Erasmus+
hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.
Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini
imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt eder.
Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir
olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden
yararlanabilir.
Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize
hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin
olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek
alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi
refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb. içerir.

6

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Dış İlişkiler
Koordinatörlüğüne talebinizi iletiniz.
Adres:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Evliya Çelebi Kampüsü. Rektörlük Binası. Dış İlişkiler
Koordinatörlüğü Tavşanlı Yolu 10. Km Merkez/KÜTAHYA
*******Başvuru sırasında yaşamış olduğunuz sorunları ka107@dpu.edu.tr e-posta adresine
iletebilir veya 0 274 265 2031/1048-1042 ya da 0 (274) 443 1683 telefon numaralarına
bildirebilirsiniz.
Ön Duyuru Tarihi

9 – 29 Mayıs 2019

Başvuruların Alınmaya Başlanması

30 Mayıs – 14 Haziran 2019

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

17 Haziran 2019

Bilgilendirme Toplantısı

19 Haziran 2019

Başvuru Sonuçlarına İtiraz ve Feragat Süresi

17 - 21 Haziran 2019

Proje Bitiş Tarihi

31 Temmuz 2020
Başvuru yapan öğrenciler bu tarihler
arasında en az 2 ay (60 gün)
faaliyetlerini
gerçekleştirebilirler.
Hibeli staj süresi 2 ayı aşamaz; hibesiz
staj süresi 12 aya kadar uzatılabilir.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Evliya Çelebi Yerleşkesi (Rektörlük Binası)
Web: http://erasmus.dpu.edu.tr | E-posta: iro@dpu.edu.tr | Tel: 0 274 265 2031/1048-1042
Fax: 0 274 265 213

0 274 443 1683
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