ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel
ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu
veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel
katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenciye fazla hibe verilebilmesi için
yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması
gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe
talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. Katılımcı
faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.
Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı
belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine
ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı
fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim
kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan bir
katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin
taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç
duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, özel ihtiyaç
desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili
olmalıdır.
Özel İhtiyaç Desteği başvuruları öğrencinin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle
ilgili bilgi vermek ve bunların yurt dışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz
olduğunu açıklamak zorundadır.
Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla görevlidir ve
öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan yükseköğretim
kurumu tarafından yapılmalıdır.
Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini,
verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde
verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan
harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir.

Başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'ne yapılmaktadır ve Ulusal Ajansa
iletilmektedir.
Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formu (Bkz: ekler)

ŞEHİT ve GAZİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK İLAVE DESTEK ve İMKÂN
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 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.

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINDA
KORUNMA, BAKIM VEYA BARINMA KARARI ALINMIŞ ÖĞRENCİLER
Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı
Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

