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2020-1-TR01 KA103-080993 PROJE NUMARALI ERASMUS+ 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI  (2020/ 2021 BAHAR DÖNEMİ)  

ŞARTLI İLAN  

  

Erasmus + Programı kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak 

üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Hareketliliğe başvuracak tüm öğrenciler lütfen 

ilan metnini sonuna kadar okuyunuz.  

2020-2021 bahar döneminde geçerli olacak çağrı dönemi için 22 kişilik hibeli kontenjan 

düşünülmektedir. Bu listede belirtilen kontenjanlar, gönderilebilecek azami öğrenci sayısını 

göstermektedir. Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir. Koordinatörlük, Türkiye 

Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibenin seçilecek öğrencilere 

yetmemesinin değerlendirildiği durumlarda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak 

katılmalarına karar verebilir. Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait 

üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında 

kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına 

girmemektedir.   

 AB üyesi ülkeler   

 AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya)   

  

BAŞVURU ŞARTLARI  

  

1. Giresun Üniversitesi bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, 

lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmak. 

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) 

tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders 

yükü olduğu öngörülen öğrencidir.  Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü tamamlayamayacak 

olan son sınıf öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.     

2. Başvuru yapacak öğrencilerin başvurdukları dönemdeki Akademik Not Ortalaması 4’lük 

sistemde ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

için ise en az 2,50 olmalıdır. Bu ortalamaların altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.     3. 

1.sınıfta öğrenim gören ön lisans/lisans öğrencilerin not ortalamaları henüz oluşmadığı için 

programa başvuramazlar. Programa başvuracak öğrencilerin önlisans/lisans öğrencilerinin 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi itibarıyla, ikinci (2), üçüncü (3) veya dördüncü (4) 

sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.  

4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin not ortalamalarının (transkriptlerinin) oluşmadığı 

durumlarda, bu öğrenciler lisans mezuniyet notuyla programa başvurabilmektedir.     
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5. Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, 

EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden öğrenciler, 

Giresun Üniversitesine kayıtlı öğrenci statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci 

hareketliliğinden yararlanamazlar.   

6. Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.  

7. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir 

kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam 

faaliyet süresinin 24 ayı geçmemesi.      

8. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ve bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus+ 

Programından faydalanamaz.     

9. Disiplin cezası almış olmak veya alttan derse sahip olmak Erasmus+ Öğrenci Öğrenim 

Hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.      

10. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan 

hareketliliğe başvurabilirler.      

11. Mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) içerisinde daha önce  

Erasmus faaliyetinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

12. Önceki bir kademede iken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede 

yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği 

faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden 

faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus+ faaliyetinden 

yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenci 

veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı 

toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı 

yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.    

13. 2020-2021 Akademik Yılı “Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” faaliyeti Bahar Dönemi 

için maksimum hareketlilik süresi altı (6) ay olup, gerekli görüldüğü durumlarda bu süre 

Erasmus koordinatörlüğü tarafından değiştirilebilir.      
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KONTENJAN DAĞILIMI  

  

Üniversitemiz aşağıda yer alan kontenjanları belirlerken Ulusal Ajans tarafından 2020 yılı için 

yapılmış olan Erasmus+ sözleşme kapsamında Erasmus Koordinatörlüğüne tahsis edilen 

bütçeyi göz önüne almıştır. Gerekli görüldüğü takdirde Erasmus Değerlendirme Komitesi 

tarafından kontenjan artırılması/azaltılması yoluna gidilebilir.    

  

- Enstitüler     2  

- Fen Edebiyat Fakültesi  
3 (Toplam)  

  ▪ İngiliz Dili ve Edebiyatı  

  ▪ Diğer Bölümler   

1  

2     

- Mühendislik Fakültesi       2  

- Eğitim Fakültesi       2  

- İ.İ.B.F.  3 (Toplam)  

  ▪Uluslararası İlişkiler     

  ▪Diğer Bölümler   

1  

2  

- Sağlık Bilimleri Fakültesi   1  

- Tirebolu İletişim Fakültesi   1  

- Görele Güzel Sanatlar Fakültesi  1  

- Keşap Turizm Fakültesi  1  

- Tıp Fakültesi   1  

- İslami İlimler Fakültesi       1  

- UBYO       2  

- MYO     2 (Toplam)  

 -Espiye MYO Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü  

- Diğer MYO ve Bölümler  

1  

1  
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Kontenjan dağılımı Enstitü/Fakülte/UBYO/MYO/Bölüm bazlı olarak belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda, yukarıda tahsis edilen kontenjanlara öğrenci seçimi öğrencilerin başvuru yaptığı 

birim içerisinde ortalama puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.  

Ayrıca öğrencinin gideceği ülkeye göre hibe oranları değişebileceğinden gerekli görüldüğünde 

Değerlendirme Komitesi tarafından kontenjan artırımına/azaltılması yoluna gidilebilecektir. 

Kontenjan tahsis edilen Enstitü/Fakülte/UBYO/MYO lardan belirlenen kontenjanlara başvuru 

olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar 

başka Enstitü/Fakülte/UBYO/MYO yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacaktır.     
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BAŞVURU TAKVİMİ, YÖNTEMİ VE ADIMLARI  

  

  

21/10/2020  

  

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2020/2021 Bahar Dönemi 

İlanı, başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi    

  

11/11/2022 (saat 

17:00’a kadar)  

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2020/2021 Bahar  

Dönemi İlanı, başvuru ve belge teslimi için bitiş tarihi    

Sınav tarihi ve sınavın nasıl uygulanacağı ile 

ilgili bilgiler http://erasmus.giresun.edu.tr/ 

üzerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimiz 

Erasmus Koordinatörlüğü internet sayfası 

üzerinden yapılacak yönlendirmeleri takip  

etmekle yükümlüdürler  

  

  

Erasmus İngilizce Çevrimiçi (Online) Yeterlilik Sınavı  

  

22/11/2020  

Sonuçların İlanı (Aday Öğrenci Sonucu İlanı )   

23/11/2020-27/11/2020  Sonuçlara İtiraz ve Erasmus Öğrenim Hareketliliği 

Hakkından Feragat Tarihleri   

  

30/11/2020-22/12/2020  

Kesinleşen sonuçların ilanı ve gidilecek üniversitelere 

bildirim (nomination)   

      

  

Bu ilan metninde belirtilen asgari şartları taşıyan her öğrenci Erasmus Öğrenim Hareketliliğine 

başvuruda bulunabilir. İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle bu dönem başvurular 

şahsi olarak Erasmus ofisine yapılmayacaktır.   

  

Başvuru süreci iki adımdan oluşmaktadır.  

  

• ADIM 1: Çevrimiçi başvuru:   

•  

• Programa başvuracak öğrencilerin Giresun Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü 

internet sayfasına girip formlar/belgeler kısmı öğrenci öğrenim hareketliliği sekmesine 

girerek aşağıdaki formları indirmeleri gerekmektedir  

• http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747  

• Öğrenim hareketliliği başvuru formu (Resimli)   

• Başvuru Bilgilendirme formu  

• Şartlı ilan taahhütnamesi   

• Başvuruda bulunan öğrencilerin indirilen formları bilgisayar ortamında doldurup 

imzalamaları ve imzaladıktan sonra tek bir pdf dosyasına dönüştürmeleri 

gerekmektedir. Öğrencilerimiz Word dosyalarını Pdf formatına dönüştürmek  için 

aşağıdaki linke yer alan web sayfasından yararlanabilirler 

https://www.freepdfconvert.com/tr/word-to-pdf   

http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://erasmus.giresun.edu.tr/
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-formlari/5747
https://www.freepdfconvert.com/tr/word-to-pdf
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• Ayrıca tüm öğrencilerimizin yukarıda yer alan formlarla birlikte Güncel Onaylı Resmi 

Not Durum Belgesi (Transkript) ve kimliklerinin önlü arkalı fotokopisini taratarak 

yine pdf dosyası olarak erasmusplus@giresun.edu.tr adresine e-posa aracılığıyla 

ulaştırmaları gerekmektedir.  

  

Çevrimiçi Başvuru için Gerekli Evraklar Kontrol Listesi  

 Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (Resimli olarak taranmış hali)  

 Başvuru Bilgilendirme Formu  

 Şartlı İlan Taahhütnamesi  

 Güncel ve onaylı Transkript  

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi   

 Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportlarında kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın 

fotokopisi   

 Varsa engelli durumunu gösterir belge  

 Varsa şehit veya gazi çocuğu durumunu gösterir belge  

 Varsa 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Haklarında Korunma, Bakım 

veya Barınma Kararı Alınmış Özel Durumunuzu Gösterir Belge  

  

 ADIM 2: Posta Yoluyla Başvuru  

Online başvuruyu tamamlayan öğrencilerin e-posta aracılığıyla Koordinatörlüğümüze 

gönderdiği tüm evrakların asıllarını aşağıda yer alan adrese son başvuru tarihine 

(11/11/2022 saat 17:00) kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra 

posta yoluyla gelen evraklar Koordinatörlüğümüze e-posta yoluyla teslim edilseler bile 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

  

Posta Adresi:  

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Gaziler Mahallesi Prof. 

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi 28200, Merkez/Giresun  

Başvuru işlemleri sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek tüm problemler için Erasmus 

Ofisi’ne erasmusplus@giresun.edu.tr adresinden ve/veya 0454 310 1129 numaralı telefondan 

ulaşılabilir.      

  

Not: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve Erasmus Koordinatörlüğüne son 

başvuru tarihi geçmeden ulaştırılmalıdır. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli 

sayılmayacaktır. Yukarıda belirtilen başvuru evraklarını ilan başvuru sürecinde Erasmus 

Ofisine çevrimiçi ve posta yoluyla gönderilmesi sonrası katılımcının başvurusu tamamlanmış 

olur. Başvuru takviminde belirtilen tarihlere göre sonuçlar http://erasmus.giresun.edu.tr/tr web 

sitesinde açıklanacaktır.  

  

http://erasmus.giresun.edu.tr/tr
http://erasmus.giresun.edu.tr/tr
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  

    

2020/2021 akademik yılı bahar yarıyılı öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunan her 

öğrencinin başvuru puanı aşağıda yer alan değerlendirme ölçütleri esas alınarak 

hesaplanacaktır. Aday öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve buna 

göre asil ve yedek listeler ilan edilecektir  

Puan hesaplaması toplam 100 puan üzerinden bölüm, fakülte, yüksekokul ve enstitülere 

ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır.  

 

•  Akademik başarı düzeyi: % 50    

•  Yabancı dil sınav puanı: %50 (Öğrencinin Yabancı Yazılı Dil Sınavından 65/100 alması 

gerekmektedir. Başvuru yapan tüm öğrencilerin bu sınava girmesi gerekir. Ancak ÖSYM 

tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış öğrenciler 

kendi istekleri doğrultusunda Erasmus yabancı dil sınavına girmeyebilirler.)    

 

Öğrenci seçimi 100 puan üzerinden yukarıda yer alan ölçütler doğrultusunda ağırlıklı puanlar 

dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesaplanan puanlar doğrultusunda en yüksek puan alan 

öğrenciler kontenjan doğrultusunda bu ilanın 3. sayfasında yer alan kontenjanlar 

doğrultusunda seçilecek ve her kontenjanın yedeği belirlenecektir. Yukarıdaki puanlamaya ek 

olarak 2020/2021 akademik yılı bahar dönemi öğrenim hareketliliği başvurularını 

değerlendirmede aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve puanlama esas alınacaktır.  

• Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan*    

• Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan    

• Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): Katılınan her bir hareketlilik için -10 puan    

• Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe 

katılmama: -10 puan   

• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan**    

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan    

• İki hareketlilik türüne birden (Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği) aynı anda başvurma 

durumunda öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır: -10 puan   

• Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili 

olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Erasmus’a tekrar 

başvurulması halinde)     -5 puan   

• Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar 

başvurması halinde uygulanır) -5 puan   

* 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 
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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.    

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 

sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı  

  

TERCİHLER  

  

Sonuçların ilanından sonra Erasmus programından asil olarak yararlanmaya hak kazanan 

öğrencilerimiz mevcut Erasmus anlaşmalarının bilgisine ve hareketlilik kapsamında tercih 

edebilecekleri üniversitelerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Öğrencilerimizin, 

başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını yine aşağıdaki 

linkten inceleyerek tercih yapması gerekmektedir. 

http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf   

• İkili anlaşma listesinde yer alan kontenjanlar Üniversitemiz ile Erasmus protokolü 

imzalanan karşı kurum arasında bir eğitim-öğretim dönem içerisinde değişim faaliyetine 

katılabilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir. Erasmus kapsamında her akademik 

dönem için kaç öğrencinin programdan yararlanabileceği ise mevcut bütçe ve ikili 

anlaşma sayılarına göz önüne alınarak Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından 

belirlenmektedir  

• Öğrencilerimiz tercih etmeyi planladıkları üniversitelerin dil (sertifika), konaklama, vize ve 

sigorta gibi koşullarını inceleyerek tercih yapmalıdır. Olası ön koşullarda bir eksiklik 

olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlamayan 

öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendine aittir.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf
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http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf
http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf
http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf
http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf
http://erasmus.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/erasmus-giresun-edu-tr/Kontenjanlar-%202020.pdf
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HİBE MİKTARLARI  

  

Öğrencilerin Yurt Dışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek ayların toplamı 

hesaplanarak karşılıksız maddi destek verilecektir.  Ülkelere göre ödenebilecek aylık hibe 

miktarları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.  

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarları:  

   

Ülke Grupları   Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler   

Aylık Hibe  

Öğrenim  

(Avro) 

1.  ve 2.  Grup  

Program Ülkeleri  

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,  

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,  

Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya,   

Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,   

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  

500  

3. Grup Program  

Ülkeleri  

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,  

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,   

Slovenya, Türkiye  

300  

    

    

Erasmus hareketliliğine hibeli olarak seçilen her öğrenciye karşı kuruma gitmeden önce ilk 

ödeme olarak, öngörülen faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. 

%20lik ödeme ise öğrenim dönemi sonunda öğrenciye verilen  ‘katılım belgesi’nde ve pasaport 

giriş/çıkış tarihlerinde yer alan giriş çıkış tarihleri ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını 

yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya 

başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması yoluna gidilir.  

  

Faaliyetten Hibesiz Yararlanma Hususu: Katılımcı istediği takdirde hibe almaksızın 

faaliyete başvurabilir. Hibesiz faaliyetin farkı, katılımcının bütçe hesaplamalarına dahil 

edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması katılımcının seçim sürecine 

dahil edilmemesine gerekçe değildir. Dileyen katılımcı dilekçe vererek faaliyetten hibesiz 

olarak faydalanabilir. 

ÖZEL KOŞULLAR  

  

• Erasmus Öğrenim Hareketliliğine seçilen tüm öğrenciler nominasyon (öğrencinin 

evraklarının karşı kuruma gönderilmesi/aday gösterme) işlemleri yapılana kadar aday 

statüsündedir.    

• Nominasyon işlemi öğrenciler asil olarak Erasmus programından yararlanmaya hak 

kazandıktan sonra Erasmus Koordinatörlüğü tarafından karşı kuruma e-posta ile yapılır ve 

aynı e-posta öğrenciye de eş zamanlı olarak gönderilir  
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• Nominasyon işlemi sırasında öğrencinin tercih ettiği kuruma yerleşememesi durumunda 

öğrenciye uygun başka bir kurum bulma yoluna gidilir. Nominasyon işlemleri sonucunda 

öğrencinin tercih ettiği kurumdan herhangi bir nedenden dolayı kabul mektubu alamaması 

ve bu sebepten dolayı hareketliliğini başlatamaması Koordinatörlüğümüzün 

sorumluluğunda değildir.  

• Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik 

yarıyıl ile sınırlıdır.   

  

• Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli/hibesiz öğrenim hareketliliğini uzatma 

taleplerine ilişkin karar öğrencinin talebi ve bütçe imkânları doğrultusunda Erasmus 

Koordinatörlüğünce verilecektir.   

• Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam aydan az olması 

durumunda) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken 

dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep belgelendirilmediği takdirde asgari faaliyet süresi 

şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.   

• Pandeminin devam etmesi, bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi veya 

etkilenmesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir 

harcama mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır. 

Covid19 salgını yüzünden ortaya çıkması mümkün olan sorunlardan/ kayıplardan Giresun 

Üniversitesi, Bölüm/Fakülte ve Erasmus Koordinatörlüğü sorumlu değildir. 

Yaşanabilecek maddi /manevi aksaklıklar, giderler katılımcı tarafından karşılanır.   

• Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, 

doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda 

öğrencilerin, bu durumlarını önceden Erasmus Ofisi ile iletişime geçerek, bildirmeleri 

gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, 

Giresun Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünce Türkiye Ulusal Ajansı’na sorularak 

alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında 

kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin 

iadesi istenir.  

• Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu 

tarafından Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi sunulmaktadır. Zorunlu OLS sınavını gidiş 

öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere %5’ten fazla olmamak üzere kesinti uygulanır 

ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20 kesinti uygulanır. Faaliyetlerine 

başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil 

Desteği sistemi üzerinden öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar. 

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir.    

• Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine 

getirmemeleri halinde karşı kurumdan alınan teyit doğrultusunda (derslere devam etmemek 

ya da sınavlara girmemek gibi), durumları Giresun Üniversitesi Erasmus  

Koordinatörlüğünce Türkiye Ulusal Ajansı’na sorularak değerlendirilir.   


