
2016-2017 Akademik Yılında Erasmus+ Programından yararlanan/yararlanacak öğrencilerimizin dikkatine; 

 

Erasmus hibeleri, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

Öğrencilere yurt dışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurt dışında olmalarından kaynaklanan ilave 

masraflara yardımcı olmak üzere verilir. 

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri , faaliyet başlamadan önce tahmini olarak hesaplanır. Faaliyet 

tamamlandığında, yurt dışında öğrenim gerçekleştirilen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin 

sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesaplanır. Fiili 

faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-

çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.  

(Web sayfamızda hibe miktarları kısmında hibe hesaplama aracını bulabilirsiniz.) 

Yurt dışındaki üniversitede öğrenimi, yurt dışına gitmeden önce YTÜ AB Ofisi ile imzalanan Hibe 

Sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olan öğrenciler sorumluluklarını yerine getirdikleri takdirde, sözleşmede 

belirtilen süreden fazla kaldıkları süre için ikinci bir hibe ödemesi alırlar. 

Örneğin sorumluluklarını getirmiş bir öğrenciyle imzalanan sözleşmeye göre; 

- Öğrencinin planlanan öğrenim süresi 230 gün olsun. Öğrenimini tamamlayıp döndüğünde teslim ettiği 

evraklara göre hesaplanan öğrenim süresi 240 gün ise , öğrenciye %20 hibesi adı altında 10 günlük bir 

hibe ödemesi yapılır. 

 

- Öğrencinin planlanan öğrenim süresi 230 gün olsun. Öğrenimini tamamlayıp döndüğünde teslim ettiği 

evraklara göre hesaplanan öğrenim süresi 220 gün ise , öğrenciden aradaki 10 günlük sürenin hibesi 

kuruma iade olarak talep edilir. 

 

- Karşı kurumda almış olduğu ders yükünün 2/3 ‘sinden (60 ects ders yükünde en az 40 ects başarı) 

başarılı olamayan öğrenciler ikinci ödeme miktarını talep edemez. Ve bu öğrencilerin kendilerinde 

bırakılacak hibe oranları ve miktarları üniversitemiz tarafından yeniden belirlenir. 

(Web sayfamızdan örnek hibe hesaplamalarına ulaşabilirsiniz.) 

Burada sorumluluklar adı altında birkaç maddeden bahsedecek olursak, 

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci 

olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu 

belgelendirilen, üniversitesi tarafından belirlenen tarihe kadar dönüş belgelerini üniversitesinin Erasmus ofisine 

teslim etmeyen öğrencilerin hibelerinin tamamı, OLS sınavlarını tamamlamayan ve/veya çevrimiçi AB anketini 

doldurmayan öğrencilerin hibelerinin ise öğrenim sürelerinin %20’sine denk gelecek orannda kesilir. 

Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti 

yapabilir. Kesinti miktarı %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir. 

 

Ayrıca öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam 

etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması 

durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için 

verilen hibenin iadesi talep edilir. (Eğer böyle bir giriş-çıkışınız mevcut ise dönüş evraklarınızın yanında karşı 

kuruma ait akademik takvimi de yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Bu akademik takvim açık, net ve resmi 

olmalıdır. Takvimin üzerinde resmiyeti kanıtlayıcı ibarelerin olmasına özen gösteriniz. Ör: site linki, karşı 

kurumun imzası gibi.) 



Yurt dışında öğrenim görmüş olduğunuz üniversitelerden Erasmus Programınızı tamamlayıp ayrılırken 

yukarıdaki bilgileri dikkate alacak şekilde hazırlanmış Katılım Sertifikası ve Transkriptinizi muhakkak alınız. 

Erasmus Programınızı tamamlayıp döndüğünüzde ilk iş olarak fakültelerinizde intibak işlemlerinize başlamanızı 

tavsiye ederiz. 

Erasmus Programından , 

Güz döneminde yararlanan öğrencilerin Dönüş Evraklarını eksiksiz bir şekilde AB Ofisine teslim etmesi için 

son tarih 12 Mayıs 2017’dır. 

Güz+Bahar  ve Bahar döneminde yararlanan öğrencilerin Dönüş Evraklarını eksiksiz bir şekilde AB Ofisine 

teslim etmesi için son tarih 20 Ekim 2017’dır. 

Erasmus Programından yararlanan tüm öğrencilerin (hibeli yada hibesiz) Dönüş Evraklarını yukarıda belirtilen 

tarihlere kadar eksiksiz bir şekilde AB Ofisine teslim etmesi zorunludur.  

 

Bilgilerinize, 

YTÜ Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörlüğü 

 


