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2020 SÖZLEŞME DÖNEMİ UYGULAMA EL KİTABI  

DÜZELTME METNİ 

 

2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program 

Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim 

Kurumları için El Kitabında aşağıdaki bölümlerde düzeltme yapılmıştır: 

1- Madde 2. Faaliyetlerin Tanımı / 2.1. Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS) (Sayfa 7) 

İkinci paragrafın ikinci cümlesinde yer alan “aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek” 

ifadesi kaldırılmıştır. Cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında 

bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. 

2- Madde 4.3. Başvuru İlanı (Sayfa 15)  

Üçüncü paragrafın ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

- Staj hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı 

ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Fonların etkin kullanımı amacıyla ve staj 

programlarını yapmış bulunan öğrencileri teşvik etmek üzere başvuru aşamasında kabul 

mektubu sunan öğrenciler 4.2.2 hükümlerine göre ek puanla desteklenir. Kabul mektubunu 

başvuru aşamasında zorunlu tutan kurumlar için ek puan uygulamasına gerek bulunmaz. 

 

3- Madde 11. Faaliyet Süresinin Uzatılması (Sayfa 26) 

Faaliyet süresinin uzatılması şartlarına ilişkin birinci madde kaldırılmış; bu bölüm aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin 

fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin 

akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, 

fakat zorunlu değildir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması 

gerekir: 

1. Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 

1 ay önce sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe 

sözleşmesinde değişiklik yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler 

tamamlanmalıdır. 

2. Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş 

tarihinden sonraya sarkamaz. 

3. Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında artış olacaksa bu 

durumda öğrenci ile ek sözleşme yapılmalıdır. 
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Öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet 

bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresi kadar hibe verilebilir. Bütçenin süre 

uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe 

verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık 

prensibine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî 

hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmesi yapılması gerekir. 

4- Madde 6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe (Sayfa 20) 

Üçüncü paragrafın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, söz konusu maddi yardım kapsamında 

kabul edilmez. 


