HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ | PROGRAM (AVRUPA) ÜLKELERİ – 2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
HAREKETLİLİK ARALIĞI: 2020-2021 BAHAR
HAREKETLİLİK SÜRESİ: EN AZ 90 GÜN
TOPLAM KONTENJAN: >200
Başvuru İşlemleri: Tüm başvuru iş ve işlemleri çevrimiçi olarak yürütülecektir. Başvuru belgelerinin fiziki olarak veya e-posta yoluyla iletilmemesi, yalnızca Çevrimiçi Başvuru Sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve başvuru
belgelerinin çevrimiçi olarak yüklenebilmesi için belirlenen tarih aralığına titizlikle uyulması zaruridir. Çevrimiçi Başvuru Sistemi 19.10.2020 Pazartesi günü Saat: 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.
Başvuru işlemleri yalnızca yanda belirtilen link üzerinden gerçekleştirilecektir: https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/ Adayların başvuru işlemleri öncesinde Koordinatörlük Web Sayfasında yayınlanan Çevrimiçi Başvuru Kılavuzu’nu incelemeleri tavsiye olunur. Tüm başvurular,
başvurunun yapıldığı Akademik Yıl veya Dönem için geçerliliği bulunan İkili Anlaşmalar ve bunların açık olan kontenjanları gözetilerek gerçekleştirilmelidir. İkili Anlaşmalarla ilgili bilgilere yandaki link üzerinden ulaşılabilir: https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/tr/euc-agreements/list
Seçim Sonuçlarının ve Geçici Yerleştirme Listesinin ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir. İlgili bildirimler erasmus-adaygosterme@hacettepe.edu.tr adresi üzerinden gönderilebilir. Erasmus+ Programlarının
yürütülmesi ile ilgili sorularınızı erasmus@hacettepe.edu.tr, hareketlilik faaliyetleri kapsamındaki sorularınızı ise hareketlilik@hacettepe.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
Tarih
Takvim
Başvuru Koşulları
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar
2020-2021 Akademik Yılı Tam Yıl Takvimine Bağlı Tarihler
1. Öğrencilik Durumu
1. Çevrimiçi Başvuru Formu
Değerlendirmeye konu tüm iş ve işlemler, Türkiye Ulusal Ajansı
1.
Örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci 7.
Çevrimiçi başvuru için ilk olarak belirtilen link
tarafından yayınlanan ve ilgili Sözleşme Dönemine (2020) ait olan
03.02.2020 Erasmus Dil Sınavı1
Kademe: Ön-Lisans, Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans;
üzerinden kayıt olunuz:
Uygulama El Kitabı’nda6 belirtilen usul ve esaslar uyarınca
05.02.2020
Üçüncü Kademe: Doktora) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci
https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/
gerçekleştirilmektedir.
04.02.2020
Kontenjanların İlanı2
olmak.
8.
Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, Başvuru
2020-2021 Bahar Dönemi Başvuru Takvimi
Değerlendirme Ölçütü
Ağırlıklı Puan
2.
Formunu imzalayarak çevrimiçi başvuru sistemine
30.09.2020 –
%50 (100 puan
Erasmus+ Çevrimiçi Başvuru Tarih Aralığı
Akademik başarı düzeyi
2. Toplam Süre
PDF formatında yükleyiniz. Çevrimiçi Başvuru
19.10.2020
üzerinden)
3.
Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, Erasmus+ ve
Sistemine imzasız olarak yüklenen başvuru formları
%50 (100 puan
07.10.2020-09.10.2020
Çevrimiçi Bilgilendirme Oturumları3
Dil Puanı
Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde, yükseköğretim
geçersiz sayılacaktır.
üzerinden)
hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni
9.
20.10.2020-21.10.2020
Yerleştirme İşlemleri
Şehit ve gazi çocuklarına7
+15 puan
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.4
2. Yabancı Dil Belgesi
Seçilen Adayların ve Geçici Yerleştirme Listesinin
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
4.
2020-2021 Akademik Yılı Erasmus Dil Sınavı, Yabancı
22.10.2020
+10 puan
İlanı ve Birim Koordinatörlerine İletilmesi
kaydıyla)
3. Genel Akademik Not Ortalaması
Diller Yüksekokulu tarafından yapılmıştır. Son 3 yıl
Birim Koordinatörlerince Yürütülecek Öğrenci
2828
Sayılı
Sosyal
Hizmetler
Kanunu
5.
Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;
içinde bu kapsamda düzenlenmiş sınavlarda alınan
Bilgilendirme Toplantıları (Seçilen öğrenciler ile
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
- Birinci Kademe (Ön Lisans ve Lisans) öğrencileri için
notlar başvuru işlemleri sırasında kullanılabilir.
+10 puan
bağlı bulundukları Birim Koordinatörleri arasında
barınma kararı alınmış öğrencilere (Aile ve
2.20/4.00,
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen
22.10.2020-25.10.2020
çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılması ve varsa
Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınan ve
- İkinci Kademe (Yüksek Lisans) ve Üçüncü Kademe
Erasmus Dil Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen
Geçici Yerleştirme Listesi üzerindeki değişikliklerin
öğrenci hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca
(Doktora) öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması.
belirtilen linki ziyaret ediniz:
Birim Koordinatörünün Görüşü ve Öğrenci Beyanı
koruma, bakım veya barınma kararı olduğunu
http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/tr/menu/erasmu
ile AB Koordinatörlüğüne iletilmesi)
belirten yazının ibraz edilmesi gerekir.)
4. Geçerli Bir Yabancı Dil Puanı
s_sinav_sonuclari-93
Aynı öğrenim düzeyinde, hibeli veya hibesiz
Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 19.12.2018 tarihli
Seçim Sonuçlarına İtiraz için Dilekçe Verme Aralığı
22.10.2020-25.10.2020
olarak, programdan yararlanmış olmak (staj
-10 puan
Kararı gereği, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programına
Sınav Sonuç belgenizi belirtilen adresten
(Yalnızca e-posta yoluyla)
ve/veya öğrenim)
başvuracak adayların, başvuru yapılan Dönem için geçerli
görüntüleyip kaydettikten sonra, çevrimiçi başvuru
Hibesiz Hareketlilik Başvurusu (Yalnızca e-posta
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe
ve bölüm bazında belirlenmiş olan minimum puanları
sistemine PDF formatında yükleyiniz.
22.10.2020-25.10.2020
-10 puan
yoluyla)
katılmak
karşılamaları gerekmektedir. Bölüm Bazında Minimum Dil
Hareketliliğe
seçildiği
halde
süresinde
feragat
Puanlarına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linki takip ediniz:
3. Not Çizelgesi [Transkript] (COVID-19 Pandemi
Vazgeçme Beyanının İletilmesi (Yalnızca e-posta
22.10.2020-25.10.2020
bildiriminde
bulunmaksızın
hareketliliğe
-10 puan
http://fs.hacettepe.edu.tr/abofisi/ErasmusSinaviDilBaraji2
Süreci Tedbirleri Kapsamında Öğrenci İşleri Daire
yoluyla)
katılmamak
020_2021icin.pdf
Başkanlığı [ÖİDB] Sistemi Üzerinden Temin Edilerek
Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda
Erasmus Başvuru Sistemine Girilecek Genel Akademik
başvuruda bulunmak (öğrencinin tercih ettiği
Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not:
Ortalama Bilgisi)
-10 puan
hareketlilik türüne [öğrenim veya staj] azaltma
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvurularında; Hazırlık
uygulanır)
Kesin Yerleştirme Listesinin İlanı ve Nihai
Geçme Notu, Hazırlık Muafiyet Notu, IELTS, ÜDS, KPDS ve
Tüm adayların transkriptleri Öğrenci İşleri Daire
Yerleştirme Sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire
Aynı öğrenim kademesi içinde hareketlilikten
YDS sınav sonuçları geçerli değildir.
Başkanlığı tarafından Koordinatörlüğümüze
26.10.2020
Başkanlığı ile İlgili Bölüm, Fakülte, Enstitü ve
faydalanmış bir öğrencinin öğrenim ve staj
iletilecektir. Bu nedenle, adayların ÖİDB sistemindeki
Yüksekokullara Bildirilmesi
faaliyetine aynı zamanda başvurması (daha
5. AKTS (ECTS) Kredi Yükü
güncel Genel Akademik Ortalamalarını başvuru
-20 puan
önce faydalanılan hareketlilik türünden farklı
6.
Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi
esnasında Çevrimiçi Başvuru Sistemine girmeleri
5
olarak başvurulan ikinci hareketlilik türünden
yükünün karşılanmış olması gerekir. Avrupa
yeterli olacaktır.
azaltma uygulanır)
Komisyonu’nun AKTS Rehberi uyarınca yeterli sayı, bir
Aynı öğrenim kademesi içinde seçilerek
Akademik Yıl için 60 AKTS kredisidir.
4. Diğer Belgeler
26.10.2020 hareketlilik hakkı kazanıldığı halde, faaliyetin
Değerlendirmeye konu ağırlıklı puanı etkileyebilecek
Seçilen Öğrencilerin Karşı Kurumlara Bildirilmesi
-10 puan
27.10.2020
mücbir
bir
sebebe
dayanmaksızın
belgeler ve/ya ilave hibe desteği talebini
gerçekleştirilmemesi
temellendiren belgeler
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seçim
Erasmus Yabancı Dil Sınavına katılacağını
30.10.2020-13.11.2020
Takvimine Bağlı İş ve İşlemlere İlişkin Geri Bildirim
-5 puan
beyan edip mazeretsiz olarak sınava girmemek
Anketleri
1

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus Dil Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen yandaki linki ziyaret ediniz: http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/tr/menu/erasmus_sinav_sonuclari-93
2020-2021 Akademik Yılı, Erasmus+ Program Ülkeleri İle Öğrenim Hareketliliği Bölüm Kontenjanları için lütfen belirtilen linki ziyaret ediniz: http://fs.hacettepe.edu.tr/abofisi/duyuru/2020-2021 Bölüm Kontenjan Dağılımı.pdf
Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantılarına ilişkin detaylar ve bunların gerçekleştirilme usulleri ile ilgili ayrıntılar, en geç 05.10.2020 tarihinde Koordinatörlüğümüzün web sayfasında ilan edilecektir.
4
Erasmus+ Program kuralları açısından Örgün Eğitim Döngüsü içinde yer alan 1. Kademe (Ön Lisans, Lisans), 2. Kademe (Yüksek Lisans) ve 3. Kademe (Doktora) kapsamında faydalanılabilecek öğrenim/staj hareketliliği hakkı, her bir kademe içinde en çok (toplam) 12 ay olacak şekilde kullanılır. Örneğin,
herhangi bir Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin öğrenim süresi boyunca 1. Döngü kapsamında faydalanabileceği toplam (Öğrenim+Staj) hareketlilik süresi en fazla 12 aydır. Adayların hareketlilik planlamalarında kayıtlı bulundukları Bölüm ve Programlara özgü koşul ve öncelikler ile Birim Erasmus
Koordinatörlerinin önerilerini gözetmeleri tavsiye edilmektedir.
5
İlan süresi içinde e-devlet uygulaması üzerinden transkript temininin mümkün hale gelmesi durumunda ayrı bir bilgilendirme yapılabilir.
6
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Program Ülkeleri Arasında Öğrenim Hareketliliği Seçim Takviminin yürütülmesine konu idari ve mali dayanak 2020 Sözleşme Dönemidir. 2020 Sözleşme Dönemi için temel alınan “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Program Ülkeleri
Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği, Yüksek Öğretim Kurumları için El Kitabı - 2020 Sözleşme Dönemi” belgesine ulaşmak için https://www.ua.gov.tr/media/ibih3oka/2020-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf
2
3

7

“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 kalkmış̧ 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 teşebbüsü̈ 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.”

HİBE TUTARLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarı gidilecek ülkeye göre değişmektedir. Program Ülkeleri (Avrupa) ile Öğrenim Hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği Program
Ülkeleri, hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmaktadır. Aylık öğrenim hibeleri ülke gruplarına göre belirlenmektedir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
PROGRAM ÜLKELERİ
Ülke Grupları

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
3. Grup Program Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

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

-

Arzu eden öğrencilerin maddi destekten feragat etmeleri mümkündür.

-

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

500
300

Erasmus+ Hareketlilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hibe ve finans iş ve işlemleri ile ilgili sorularınızı erasmus-hibe@hacettepe.edu.tr adresi üzerinden bizlere iletebilirsiniz.
EKONOMİK AÇIDAN İMKANLARI KISITLI ÖĞRENCİLERE İLAVE HİBE DESTEĞİ
2020-2021 Bahar Dönemi Hareketlilik Takvimi bütçe kullanımına dayanak olan 2020 Sözleşme Dönemine ait iş ve işlemlerin düzenlendiği “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci
ve Personel Hareketliliği, Yüksek Öğretim Kurumları için El Kitabı - 2020 Sözleşme Dönemi” belgesinin Öğrenci Hareketliliklerini düzenleyen 2. Bölümü’nün 6.1.1. Maddesi’nin 1. ve 2. fıkraları; “Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan
imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına 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 etmesi yeterlidir.
Yükseköğretı ̇m Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). Yükseköğretım
̇ kurumları imkânları kısıtlı öğrencilere
yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar. Yükseköğretı ̇m kurumları, imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında
bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, start koşamaz ve düzenleme yapamaz. Yükseköğretı ̇m kurumları imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma şartlarını ve yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus
hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar” hükmüne yer vermektedir. Belirtilen madde hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere; ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespitinde ve uygun bir hibe planlamasının
belirlenmesinde AB Koordinatörlüğü Seçim ve Değerlendirme Kurulu kararı belirleyicidir. 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için bu oran Toplam Yerleştirme Sayısının %10’u nispetinde (takriben 20 öğrenci olarak) uygulanacak şekilde
belirlenmiştir. Bu nispet, COVID-19 pandemisine bağlı olarak daha önce hareketlilik hakkı kazanan ancak ortaya çıkan istisnai durum nedeniyle ve “mücbir sebep ilkesi” kapsamında hareketliklerini gerçekleştiremeyen ve haklarının kullanımını 20202021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde gerçekleştirmek üzere öteleyen öğrencilerin toplam sayısı üzerinden ayrıca aynı yüzde ile ilaveten uygulanır. İlave hibe desteği ile ilgili sorularınızı erasmus-erisilebilirlik@hacettepe.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
COVID-19 VE MÜCBİR SEBEP (FORCE MAJEURE) İLKESİ
Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (The Commission's Directorate General for Education and Culture) tarafından hazırlanan Ulusal Ajanslar için tavsiye ve yönlendirme niteliği taşıyan Ref. Ares(2020)1800713 - 27/03/2020 sayılı
belgesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihiyle COVID-19’u “küresel pandemi” olarak tanımladığı, bu nedenle “mücbir sebep (force majeure)” ilkesinin uygulanmasının hukuken meşruiyetinin bulunduğu; Avrupa Komisyonu Eğitim ve
Kültür Genel Müdürlüğü (The Commission's Directorate General for Education and Culture [DG EAC]) tarafından COVID-19 sürecinde ortaya konulan tavsiye kararları kapsamında “mücbir sebep (force majeure)” olarak tanımlanan COVID-19 sürecini
istisna hali kapsamına alan tanımlar getirildiği ve tavsiyelerde bulunulduğu görülmektedir. T.C. Dışişleri Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan tavsiye ve yönlendirme belgeleri hali hazırda 2020-2021 Güz
Dönemi’ni kapsayacak şekilde yürürlüğünü korumaktadır. Bununla birlikte, 2020-2021 Bahar Dönemi’ne ilişkin herhangi bir Yönlendirme Kılavuzu henüz Program Otoritesi tarafından yayınlanmış değildir. Bu kapsamda, halihazırda, COVID-19 sürecine
bağlı istisnai hale ve mücbir sebep ilkesinin uygulanmasına bağlı iş ve işlemlerin 2019-2020 Bahar ve 2020-2021 Güz Dönemi’nde ortaya çıkan hususları kapsamak üzere yayınlanan Kılavuzlar üzerinden sürdürüldüğü hususunun adaylar tarafından göz
önünde bulundurulması yerinde olacaktır. Buna karşın 2020-2021 Bahar Dönemi’nde belirtilen istisnai hale ilişkin olarak, Hareketlilik faaliyetlerinin COVID-19 pandemi sürecinin seyrine bağlı olarak yürütülmesine bağlı iş ve işlemlerde “mücbir sebep”
ilkesi uygulamasının devam edip etmeyeceği, edecekse takip edilecek usul ve esasların neler olacağı hususlarının Program Otoritesi tarafından henüz ilan edilmediği noktasının dikkate alınması, Koordinatörlüğümüz ve Ulusal Ajans tarafından pandemi
sürecinin devamının gerektirmesi halinde bu kapsamda yayınlanabilecek Duyuru ve İlanların dikkatle takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Mücbir sebep ilkesinin uygulanması ile ilgili sorularınızı erasmus-mucbirsebep@hacettepe.edu.tr adresi
üzerinden iletebilirsiniz.

