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2021 PROJE DÖNEMĠ
ERASMUS+ ÖĞRENĠM VE STAJ HAREKETLILIĞI
BAġVURU TAKVĠMĠ VE DEĞERLEDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
BAġVURU TAKVĠMĠ
TARĠH
Erasmus+ Başvuru Tarihlerinin Duyurulması
Erasmus+

Öğrenim/Staj

Hareketliliği Toplantı tarihi ve saati web sayfamızda
duyurulacaktır.

Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+

Öğrenim/Staj

21.10.2022

Hareketliliği 10.11.2022-24.11.2022

Başvuru Tarihleri
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı

25 Kasım 2022

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının

YDYO tarafından duyurulacaktır

Uluslararası İlişkiler Ofisine Bildirilmesi
ERASMUS+

Öğrenim/Staj

Hareketliliği 29 Kasım 2022

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

FAALİYET TÜRLERİ

Öğrenim Hareketliliği: Öğrenciler, herhangi bir öğrenim kademesinde diploma
programlarının bir parçası olarak yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarından
birinde öğrenim hareketliliği yapabilir.
Staj Hareketliliği: Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde,
bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti
gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni
mezunlar için desteklenmektedir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının
tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.
Karma Hareketlilik
Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj
faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine
dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel
hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip
etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya
getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve
sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya
gelip çalışabilirler.

Öğrenciler, bir karma yoğun programa (blended intensive programme) katılmak
suretiyle de karma hareketlilik gerçekleştirebilir. Karma yoğun programlar,
yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için,
beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler
geliştirmelerine olanak sağlar. Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik
imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine
katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe
katılabilirler.

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun
olarak gerçekleştirilir.
Öğrenim hareketliliğinde
asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.
Staj hareketliliğinde
asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
Karma hareketlilikte
karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de
olmalıdır. Farklı fiziksel hareketlilik sürelerinden oluşan iki farklı karma hareketlilik
senaryosu mevcuttur:
1. Yurtdışında uzun süre kalınan karma hareketlilik- yurtdışında asgari 2 ay
gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal
öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj
hareketliliğindeki öğrenciler için)
2. Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik-yurtdışında asgari 5 gün ve
azami 30 gün gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya
sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya
staj hareketliliğindeki öğrenciler veya fiziksel hareketliliğin asgari 1-60 gün
aralığında olduğu personel hareketliliği için).
Kısa dönem öğrenci hareketliliği, öncelikli olarak uzun dönem fiziksel hareketliliğe
katılamayacak öğrencilere yöneliktir. Karma Yoğun Program kapsamında veya alternatif
kısa bir program içerisinde yer alabilir. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3
ECTS kredisi verilmelidir.

ASGARİ ŞARTLAR

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir:
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin
herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci
olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az
2.20/4.00 olması,
b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan
öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf
öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının
en az 2.50/4.00 olması
3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (bir akademik yıl
için 60 AKTS kredisidir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-

Erasmus Başvuru Formu
(https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/dokumanlar)

-

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-

Pasaport kimlik sayfası fotokopisi (varsa)

-

1 adet vesikalık fotoğraf

-

İngilizce Transkript (Erasmus+ başvurusu sırasında gereken transkript belgeleri
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğünden temin
edilecektir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğünden
ayrıca transkript belgesi talep etmeleri gerekmemektedir.)

-

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi (Daha önce ulusal ve uluslararası
yabancı dil sınavına giren öğrenciler getirecektir. Alanya Hep Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek sınav sonuçları
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından temin edilecektir.)

Başvurular tamamlanarak Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilir.
Eksik başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir.

BÖLÜMLERĠN ERASMUS+ ĠKĠLĠ ANLAġMALARI
Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim
dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web
sitemizde
Erasmus+
Programı
Erasmus
İkili
Anlaşmalar
bölümünde
https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/anlasmalarimiz ’de yer almaktadır.

YABANCI DĠL SINAVI DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE PUAN BARAJI
Alanya HEP Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde Oxford Placement Test
gerçekleştirilecektir.
Sınav, dinleme, okuma ve İngilizce soruların kullanımından oluşur. Her sorunun
yanıtlanması için bir zaman sınırı vardır.
Sınav sonucu B1 düzeyi ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılmaktadır.
Sınava giriş detayları başvuru sahibi öğrencilere duyurulacaktır.
YDYO
tarafında
eşdeğerliği
kabul
edilen
sınav
ve
https://ydyo.alanyahep.edu.tr/tr/hazirlik-programi-muafiyet-kosullari

puanları:

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Erasmus+ Genel Başarı Puanı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Ölçüt
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
Şehit ve gazi çocuklarına
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar
(DOTs) önceliklendirilir
1Muharip

Ağırlıklı Puan
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
+15 puan1
+10 puan
+10 puan2
+10 puan
+ 5 puan3

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.
2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma,
bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
3 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.

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)*
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
katılmama
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne
azaltma uygulanır)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim
kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak
düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar
başvurması halinde uygulanır)
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz
girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması
halinde uygulanır)

-10 puan
-10 puan
-10 puan

-10 puan

-5 puan

-5 puan

* Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim
öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan
her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.
Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması
durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10”
puan eksiltme uygulanır.

KONTENJANLAR
FAKÜLTE
İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi –
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
(lisans ve yüksek lisans)
- İletişim ve Tasarımı
- Sosyal Medya ve Dijital İletişim
- Çizgi Film ve Animasyon
Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü (lisans ve YL)
Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği

ÖĞRENİM

STAJ

2

1

!!! Belirtilen kontenjanlar tahmini olup, hareketliliğini erteleyen adaylarımızın
ve bütçe durumuna göre değiĢiklik gösterebilir.
HĠBE MĠKTARLARI
Erasmus Hibesi Erasmus+ programı ile yurt dışına giden öğrencilere Erasmus+
yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece geri istenmeyecek şekilde verilen finans
desteğidir. Ulusal Ajans tarafından aylık olarak Erasmus+ hibe miktarları yaşam
standartlarına göre her ülke grubu için ayrı ayrı belirlenmiştir. Hibe gerçekleştirilen
eğitim faaliyetine destek amaçlı olup öğrencinin tüm masraflarını karşılamaz.

A) Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği
Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe
miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:
Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs,
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya,
İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta,
Norveç, Portekiz, Yunanistan
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

3. Grup Program
Ülkeleri

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

600

750

450

600

B) Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)
Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve
eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası
Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak
bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:
Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim
(Avro)
700
600

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*
5. ve 14. Bölge Ülkeleri*
* *Bölgelere ait ülke listeleri EK-I’de verilmektedir.

Aylık Hibe Staj (Avro)
700
750

C) Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği
(Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)
Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Faaliyetin Süresi
Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)
Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro
Faaliyetin 15’inci gününden Günlük 50 Avro
30’uncu gününe kadar
D) Öğrenci/Yeni Mezun 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 öğrencilere
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına 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 €
5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €
hareketliliği*
15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €
hareketliliği*
* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Seyahat Desteği
Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek
tutarları alacaklardır:
 Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar
 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar
(yararlanıcı yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere
giden öğrenci/yeni mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir. Ancak bu durumda
tüm öğrenci/yeni mezunlara eşit davranılmalıdır.
Seyahat Mesafesi*
10 ila 99 KM arasında
100 ila 499 KM arasında
500 ila 1999 KM arasında
2000 ila 2999 KM arasında
3000 ila 3999 KM arasında
4000 ila 7999 KM arasında
8000 KM veya daha fazla

Standart Seyahat Hibe
Tutarı (Avro)
23
180
275
360
530
820
1.500

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı
(Avro)
210
320
410
610
-

Katılımcı başına seyahat mesafesi temel alınmıştır. Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından
sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm )
kullanılarak hesaplanmalıdır. Gidiş-dönüş seyahatini destekleyecek AB miktarının hesaplanması için tek
yönlü bir seyahat mesafesi kullanılmalıdır.

*

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği
Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri
durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne
kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Hibelerde Kesinti Yapılması



Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi
halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.
Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız olan öğrencilerin
hibelerinde kesinti yapılıp yapılmamasına Üniversite Erasmus+ Seçim
Komisyonu karar verir.

ÖNEMLĠ NOTLAR


















Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da
hibesiz olarak yararlanılması mümkündür.
Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+
başvurusuna engel değildir.
Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var
olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin
öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu
yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans,
yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya
hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden
yararlanabilir.
Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının
son sınıflarındaki öğrenciler 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 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj
süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı
12 ayı geçmemelidir.
Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma
sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.
Hareketliliğe seçildiği halde feragat etmek isteyen öğrenciler, bir sonraki
başvurusunda puan azaltması uygulanmaması için seçildikleri ilan edildikten
sonraki 10 iş günü içinde Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri
gerekmektedir.
Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir
anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği
veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran
öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim
kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj
hareketliliği başvurusu yapılabilir.
Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi
halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.
Engelli öğrencilere ilişkin özel ihtiyaç desteği için web sitemizdeki
https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/ozel-ihtiyac-destegi sayfasına bakınız.
Ekonomik açıdan imkanları kısıtlı öğrencilere ilişkin ilave hibe için web
sitemizin
https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/ekonomik-acidan-imkanlarikisitli-ogrencilere-ilav sayfasına bakınız.



Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve yer alan
şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki
bilgilere göre karar verilir.

COVID 19 DÖNEMĠ HAKKINDA ÖNEMLĠ BĠLGĠLER



22 Mayıs 2020 tarihi ve E.2600 sayılı Ulusal Ajans’ın yazısında belirtildiği gibi
hareketlilikler sanal başlayabilir ve salgının seyrine göre fiziksel hareketliliğe
evrilebilir veya yine salgının seyrine göre sanal başlayıp sanal bitebilir.
Öğrenci hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre
çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından
COVID-19
tedbirleri
kapsamında
uygun
kabul
edilmiştir.
Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:
a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi
hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan
bireysel destek hibesi verilir.
b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa bireysel destek
hibesi VERİLMEZ. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı
düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 3.a maddesinin II.
bendine göre karşılanır.
[3.a II: Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi
halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi
alınamayan harcamalar (seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vs.) öğrenciye
ödenir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere
başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan uygulanmaz.]
c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir.
3.c’deki kurallara göre hibe verilir.
[3.c:
I. Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun
çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde
yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize,
konaklama vb. ek masraflar ödenmez.
II. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu
çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; fiziksel ve çevrimiçi
eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede
belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca geri alınamayan veya iptalden kaynaklı
ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları
çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.
III. Faaliyet süresinin sözleşmede öngürülen süreden daha uzun sürmesi
halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 103
bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür. Ayrıca ilave
olarak geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları
yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek
sözleşme yapılarak ödenebilir.
Faaliyetin tamamlandığı bu durumlarda aynı sözleşme dönemi içerisinde
katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmaz. Ancak
hareketliliğin olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle
katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde
kendisine -10 puan uygulanmaz.]
d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek
hibesi verilir.
e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi
verilir.

f) Kurumsal destek hibesi: ister karma, ister tamamen çevrimiçi hareketlilik
olsun yükseköğretim kurumu kurumsal destek hibesi alır.
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi Kovid-19 süresince haraketlilik
kuralları ve tedbirleri hususunda Türkiye Ulusal Ajansı önerileri ve kuralları
kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu süreçte, değişiklikler tarafımızca
duyurulacak olup ua.gov.tr adresinden de takip etmeniz önerilmektedir.

EK-I. PROGRAM ÜLKELERİ VE ORTAK ÜLKE LİSTELERİ
A. Program Ülkeleri (AB Üyesi)
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya

İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

B. Program Ülkeleri (AB Üyesi Olmayan)
İzlanda
Kuzey Makedonya
Lihtenştayn

Norveç
Sırbistan
Türkiye

II. Ortak Ülkeler (1-14. Bölge Ülkeleri)
Not: Program Ülkelerinin uluslararası hukuk ve AB dış politikası uyarınca katılım
koşulları için 2021 Program Kılavuzunu inceleyiniz
Western Balkans
(Region 1)
Eastern Partnership countries
(Region 2)
South- Mediterranean countries
(Region 3)

Albania; Bosnia and Herzegovina; Kosovo; Montenegro

Russian Federation
(Region 4)

Territory of Russia as
recognised by international law

Region 5
Region 6
Asia
Region 7
Central Asia
Region 8
Latin America
Region 9
Region 10

Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Moldova;
Territory of Ukraine as recognised by international law
Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Libya; Morocco;
Palestine; Syria; Tunisia

Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India,
Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan,
Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Venezuela
Iran, Iraq, Yemen
South Africa

Region 11
ACP

Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African
Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Cook
Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea,
Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, GuineaBissau, Guyana, Haiti, Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenya, Kiribati,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania,
Mauritius, Micronesia- Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru,
Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome
and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia,
South Sudan, Sudan, Suriname, Eswatini, Timor Leste - Democratic
Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu,

Region 12
Industrialised: Gulf Cooperation countries

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
United Arab Emirates.

Region 13
Other Industrialised countries

Australia, Brunei, Canada, Chile, Hong Kong,
Japan, (Republic of) Korea, Macao, New
Zealand, Singapore, Taiwan, United States of
America, Uruguay.
Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom.

Region 14

