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2020 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA1: BİREYLERİN ÖĞRENME 

HAREKETLİLİĞİ 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM / STAJ HAREKETLİLİĞİ  KARARI 

 

Bu karar COVID-19 pandemi süreci nedeniyle alınan istisnai hükümler içermektedir. Devam 

eden belirsizliklerden dolayı öğrencilerin hareketlilik gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri 

Covid-19 salgınının gidişatına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli 

(https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx)  

duyurusunun 4. Maddesinde ikinci duyurusunda değişim faaliyetlerinin tekrar başladığını 

bildirmesine, uluslararası seyahatlerin açılmasına ve yüz yüze eğitimlerin başlamasına 

bağlıdır. Hareketliliğin fiilen başlaması, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal 

mercilerin bu yöndeki kararlarına da ayrıca bağlıdır. Pandeminin devam etmesi ve bundan 

dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği 

için yapılacak herhangi bir harcama (vize, pasaport, yurt ücreti, ev kirası, vb.) mücbir sebep 

kapsamında değerlendirilmeyecektir ve karşılanamayacaktır. 

 

 

Öğrenim ve Staj Hareketliliği 

 

10 Şubat 2020 tarihinde web sayfasında yayınlanan Erasmus 2020-2021 Güz Dönemi 

Başvuru ilanında belirtilen asgari şartları sağlayan tüm Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne 

başvuran öğrenciler değerlendirmeye alınmıştır. Asil listede yer alan öğrenciler bir veya iki 

dönem (hibeli veya hibesiz olarak) hareketlilikten faydalanabileceklerdir. COVID-19 

pandemi süreci nedeniyle 2020-2021 güz dönemi değişim öğrencisi kabul etmeyen 

üniversiteleri tercih eden öğrenciler ile karşı kurumun Güz Dönemi “nomination” (aday 

gösterme) ve son başvuru tarihi geçen üniversiteleri tercih eden öğrenciler ancak Bahar 

döneminde faydalanabileceklerdir. Gidilecek Üniversitelerin son başvuru ve son 

“nomination” tarihleri ile ilgili, üniversitelerin web sayfalarından detaylı bilgiye 

ulaşabilirsiniz.  

 

Asil listede yer alan toplam öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından 2020 Proje 

dönemi için Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı ve daha önceki yıllarda 

öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak belirlenmiştir. 

 

Asil listede yer alan öğrenciler “Aday Erasmus Öğrenim Öğrencisi”dir. Asıl listeler 

Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip 

gidemeyecekleri) bu hibe miktarlarından sonra kesinleşecektir. Üniversitemize tahsis edilen 

hibenin yetersiz kalması durumda asil listede yer alan öğrencilerimiz hibesiz olarak gitme 

hakkına sahiptir. 

 

Yedek listede yer alan öğrenciler hareketlilikten hibesiz olarak faydalanmak istedikleri 

takdirde boş kalan kontenjanlardan yararlanarak hareketlilik gerçekleştirebilirler. 

 

 Daha önce programdan faydalanan öğrencilerin tüm listelerde yer alması Erasmus+ 

Uygulama El Kitabındaki şekliyle gerçekleştirilmiştir: 

 

“Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı 

zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, 

başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin 

toplam puanı üzerinden yapılır.” 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
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Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler OMÜ ve GAZİ Üniversitesi ile yapılan Staj 

Konsorsiyum Projeleri dahilinde hareketlilikten yararlanacaktır. 

 

Gidiş süreci ile ilgili detaylara web sayfamızdan ulaşınız. 

 

COVID-19 Pandemi süreci nedeniyle oryantasyon programı yapılamayacak olup öğrencilerin 

her türlü soruları mail yoluyla cevaplanacaktır. erasmus@sinop.edu.tr  

 

 

 

 
 

 

ERASMUS DEĞERLENDİRME VE SEÇME KOMİSYONU ÜYELERİ 

 

 ‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi 

yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin 
tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır.  Karar, 
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’ 

(Türkiye Ulusal Ajans “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, 

Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 

Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı 2019 Sözleşme Dönemi, sayfa 16) 
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