
2021-2022 Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Planı

Türkiye Ulusal Ajansı ile 06.10.2021 tarihinde yapılan müzakereler sonucu 2021 güz
döneminde Erasmus öğrenim hareketliliği ile yurtdışına gitmiş ve gidecek olan öğrencilerin
planlanan gidiş sürelerinin tamamı için aylık 450 ve 600 EUR şeklinde hibe alabilmesi için
çözüm üretilmiş ve bu durum 07.10.2021 tarihli toplantıda öğrencilere aktarılmıştır.

4 Ekim 2021 tarihli duyurumuzda belirtilmiş olan 44 kişilik ve 3/6 aylık hibe alacak gruplar ve
tabi oldukları kurallar geçerli değildir. Tüm öğrenciler, gittikleri ülkeye göre aylık 450 veya
600 EUR hibeyi kabul mektuplarında belirtilen planlanan süre kadar alacaklardır.
Planlanan örnek %100 hibe hesabı şu şekildedir:
450 EUR x 120 gün/30 = 1800 EUR (planlanan %100 hibe tutarı)

Seçilmiş öğrencilerin sözleşmelerinin yapılması ve hibelerinin ödenmesi için bir takvim
oluşturulmuştur. İlk etapta, hesaplanan toplam (%100) hibe tutarının %50’si sözleşme
imzalama süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin banka hesaplarına ödenecektir. Kalan
%50 tutar, dönüşte katılım belgesi ve transkripte göre hesaplanacak olan gerçekleşen tutar
üzerinden belirlenerek üniversite hesabımıza Ulusal Ajans tarafından hibenin
aktarılmasından sonra ödenecektir. Sözleşme şartları gereği; derslere katılmayan, ödevlerini
yapmayan, sınavlara girmeyen öğrencilerin gerçekleşen %100 hibesinin %20’si kesilecektir.
Planlanan %100 hibe miktarları ile gerçekleşen miktarlar farklılık gösterebilir. Yapılacak olan
kesintiler gerçekleşen miktar üzerinden yapılır.

Teknik sebeplerden ötürü ödemeler yine iki ayrı grup halinde yapılabilecektir. Her iki grubun
alacağı aylık miktarlar aynıdır. Bu kapsamda, öncelikle 37 öğrencinin işlemini yapabileceğiz.
İletişime geçeceğimiz 37 öğrenci ile 14 Ekim 2021 tarihine kadar tüm işlemlerin bitirilmesi ve
sonrasında kalan öğrencilerle sözleşme yapılması planlanmıştır. İlk etapta iletişime geçilip
14 Ekim 2021 saat 12:00’a (TSİ) kadar tarihine kadar belge göndermeyen, UKEY’e veri
girişi yapmayan veya yanlış giriş yapan öğrencilerin işlemleri gecikecektir.

Sözleşme yapmak için sırası gelen öğrenciyle koordinatörlüğümüz tarafından iletişim
kurulacaktır. Yoğunluk oluşturmamak için sıranız gelene kadar beklemenizi rica ederiz. Tüm
öğrencilerimizin sözleşme ve %50 hibe tutarlarının Kasım ayı ortasına kadar
tamamlanmasını hedeflemekteyiz ancak, sürecin teknik nedenler veya sizlerin e-postaya geç
cevap vermesi, eksik veya yanlış evrak göndermesi, belgeleri zamanında iletmemesi vb.
nedenlerden ötürü uzaması muhtemeldir.

Süreci hızlandırmak adına, sözleşmelerin sizin tarafınızdan imzalandıktan sonra PDF olarak
e-posta ile gönderilmesi istenecektir. Islak imzalı sözleşmeler öğrenciler Türkiye’ye
döndükten sonra Erasmus Koordinatörlüğüne iletilecektir. Islak imzalı sözleşmeler
olmaksızın kalan %50 ödemeleri yapılamaz.

Hibe hesaplamaları, sizlere gönderilecek sözleşmede yer alacaktır. Lütfen tek tek e-posta
gönderip hibe hesabınızın ne olduğunu sormayınız. Her bir gelen e-postaya cevap vermek,
sizlerle sözleşme yapma ve hesaplarınıza para aktarma sürecimizi uzatmaktadır. Anlayışınız
için teşekkür ederiz.
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