
HİBE MİKTARLARI, HİBE ÖDEMESİ ve HİBESİZ YARARLANMA 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından 

kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin 

faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine 

göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibesi belirlenmiştir.  

Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için 

ayrıca destek verilmemektedir. 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülke 
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, Sırbistan 

300 

 

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Hibe 

Tablosunda 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.   

 

 

 

 



HİBE ÖDEMELERİ 

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce gidilecek kurumdaki 

akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili 

kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre 

tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler 

tekrar belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş 

tarihlerine göre hesaplanır. 

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen 

hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen 

hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için 3 tam aydan (90 gün) 

kısa olamaz. Seçilen öğrenciler ilgili bölümün kurumlar arası anlaşmalarında belirtilen sürelere 

bağlı olarak Üniversitemiz tarafından 5 veya 10 ay süreyle hibelendirilecektir. İsteyen 

öğrenciler maddi destekten feragat edebileceklerdir. Maddi destekten feragat edecek 

öğrenciler bu taleplerini dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirebilirler. 

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma 

gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin 

%80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, katılım belgesinde yer alan kesin 

gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. 

Her durumda, öğrenciye hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı geçmemek şartıyla azami olarak 

gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme 

süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için 

hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir. 

Kesin faaliyet süresi, katılım belgesinde (Confirmation of Stay) bulunan faaliyet başlangıç-bitiş   

tarihlerine göre hesaplanır. Başlangıç-bitiş tarihleri ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak 

hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim 

hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini 

zorunlu kılacak bir mücbir sebep (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal 

afet gibi) yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.  

Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, 

Üniversitemizin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine 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 ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan 

öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.  

 

ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILMASI  

Üniversite, öğrenim hareketliliği faaliyetini başarıyla gerçekleştirmeyen öğrencilerin 

hibelerinde kesinti yapılır. Buna göre hareketlilik sonrasında öğrencinin yurtdışı yükseköğretim 

kurumundan aldığı transkripti incelenir ve aldığı toplam kredinin 1/3’ünden başarılı olması 

beklenir. Bu başarıyı sağlayamayan öğrenciye, 1/3 başarı kriterini sağlayamayan öğrencilere 

yapılacak hibe ödemesinde gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %20’si oranında kesinti 

yapılır. Derslere girmediği veya yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılan öğrenciye 

ödenen hibenin tamamı geri alınır. 

Asgari sürede (90 gün) hareketlilik gerçekleştirmeyen öğrencilerin faaliyeti geçersiz sayılır 

ve öğrenciye başlangıçta ödenen hibenin iadesi istenir.  

Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere toplam hibenin %5’i 

tutarında, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin %20’si tutarında kesinti 

yapılır.  

Öğrencilerin faaliyet süreleri, öğrenim anlaşmasında veya belgenin ayrıca düzenlenmiş olması 

halinde katılım belgelerinde belirtilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre belirlenir; olağan 

durumda öğrencilerden ek belge istenmez. Ancak, belge üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş 

tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal 

şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan 

(şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek 

görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre 

ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı 

için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.  

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım belgesi (Confirmation of Stay) ve yurtdışı 

yükseköğretim kurumundan alınan transkript, öğrenim hareketliliği için öğrenim anlaşması 



(Learning Agreement for Study/After the Mobility) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik 

geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN HİBESİZ YARARLANMA  

Seçim sonuç listesinde yedek öğrenci olarak ilan edilen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe 

almaksızın faaliyete katılabilirler. Hareketlilikten hibesiz (kendi imkânları ile) yararlanacak 

öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli 

öğrencilerle aynı süreçten geçer.  

Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil 

edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine 

dâhil olmamasına gerekçe değildir.  

İlan edilen sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin yerine yedek sıralı listeden üst sırada 

olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak yararlandırılacaklardır. Feragat edenlerin 

yerine Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, yedek öğrencilere puanı en yüksek olandan 

başlamak üzere ulaşarak asile çekilebileceğini bildirecektir; yedek öğrenci feragat eden öğrenci 

yerine hareketlilikten yararlanacak ise, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 

yazılacak resmi yazı ile birlikte Bölüm/Fakülte/Enstitü/Yüksekokula bildirilir. Puan sıralamasına 

göre altta yer alan yedek öğrencinin bildirilmesi halinde, kendinden önceki öğrencilerden 

feragat dilekçesi alınması zorunludur.  

Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak hareketlilikten yararlanan 

öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede yeterli miktarda hibe kalması 

halinde değerlendirilmeye alınacaktır.  

Yedek listede yer alan öğrencilerin hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmak istemeleri 

halinde, ilgili taleplerine ilişkin dilekçelerini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim 

etmeleri gerekir. Hareketlilikten hibesiz yararlanacak öğrenci bilgisi, Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü tarafından yazılacak resmi yazı ile birlikte Bölüm/ 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokula bildirilir. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan 

fazla hareketlilik gerçekleştirilemez. 

 


