
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 

KAPSAMINDA  DUYURU 

 

• Öğrenim anlaşması — (Learning Agreement-LA) belgemin ilk halinin; Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Bölüm Koordinatörü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Erasmus Kurum 
Koordinatörü ile karşı kurum tarafından imzalı ve mühürlü orijinal 3 nüshasından birini 
Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmediğim sürece hibemi alamayacağımı, 

 
• Öğrenim Anlaşması değişiklik sayfamı karşı kuruma gittikten sonra 15 gün içerisinde 

hazırlamadığım ve en geç 30 gün içerisinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Bolum 
Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörünce onaylanmak üzere UlB'ye ulaştırmamam 
halinde; döndüğümde getireceğim Not Bildirim çizelgesinde (Transcript of Records-ToR) 
ortaya çıkabilecek farklı derslerin Enstitü/Fakülte/YO/MYO tarafından ders kabul 
edilmeyeceğini, 

 
• Karşı kurumda eğitimimi tamamladıktan sonra 30 gün içerisinde dönüş evraklarımı 

teslim etmemem halinde %20 hibemin ödenmeyeceğini, Erasmus Kurum Koordinatörünün 
ilan ettiği son belge teslim tarihine kadar evraklarımı teslim etmemem halinde ise hareketlilik 
faaliyetinin geçersiz sayılacağı, tarafıma ödenen hibenin tamamını iade etmem gerekeceğini 
aksi takdirde hukuki işlem başlatacağını, 

 
• Karşı kurumda aldığım eğitimin sonunda Eskişehir Teknik Üniversitesinin aldığı 

"Öğrenim anlaşması ile belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte 
ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir. Derslerine devam etmiş 
ve sınavlarına girmiş olmalarına rağmen faaliyetlerini başarısız olarak tamamlayan öğrenciler 
izin toplam hibede %20 kesinti yapılması" ve "yurtdışında bulundukları sure içinde derslerine 
devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü 
oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen 
öğrenciler izin toplam hibede %20 kesinti yapılması" kararı gereği %20 hibemin kesileceği, 

 
• Erasmus Programı kapsamında yurt dışına çıktığımda temsil ettiğim kuruma 

yakışmayacak hal ve hareketlerde bulunmam ve karşı kurumca rapor edilmem halinde ilgili 
mevzuatlar çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edileceğimi ve Erasmus sözleşmemin fesih 
edileceğini, 

 
• Karşı kurum tarafından gönderilen Kabul Mektubu’nda (Acceptance Letter) belirtilen 

tarihlere göre ilk hibe ödemesinin hesaplanacağını ancak nihai hibe miktarımın eğitim sonrası 
aldığım Katılım Sertifikası (Confirmation Letter-CL) veya pasaportumun Türkiye giriş-çıkış 
tarihlerinden en kısa olanına göre yeniden hesaplanacağını; buna göre tarihler arasında ortaya 
çıkabilecek farklılıklardan kaynaklı hibe iadem olabileceğini ve böyle bir durumda söz konusu 
farkı iade etmem gerektiğini, 

 
• Öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç belirli bir süre izin misafir 

olduğum şehirden / ülkeden ayrılmam durumunda ayrı kaldığım sureler izin hibe ödemesi 
yapılmayacağını, daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesinin talep 
edileceğini, 
 

• Erasmus Öğrenim Hareketlilik Programının en az üç ay olması gerektiğini (yukardaki 
misafir olunan şehir/ülkeden ayrılması durumunda sureden düşüldüğünde kalan kısım yine 3 
aydan az olamaz), mücbir bir sebep olmaksızın üç aydan az kalmam halinde hibemin 
tamamını iade etmek zorunda olduğumu, mücbir sebep ile 3 aydan önce dönmem durumunda 
ise söz konusu durumumu belgelendireceğimi ve nihai kararın UIB tarafından verileceğini, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Uluslararası İlişkiler Birimi’ne vermiş olduğum adres, telefon ve e posta bilgilerimin 

değişmesi halinde Uluslararası İlişkiler Birimi’ne bilgi vereceğimi, aksi takdirde mevcut adresime 
yapılan tebligatın tarafıma yapılmış olacağını, 

 

 
• Vize mektubumu aldıktan sonra mücbir sebep olmaksızın gitmekten vazgeçmem halinde 

takip eden bir başvuru döneminde Erasmus Hareketlilik Programından yararlanamayacağımı; 
tarafıma hibe ödenmesi durumunda söz konusu hibenin tamamını iade etmem gerektiği, 

 

Tarafıma anlatılmış olup, anladım ve kabul ettim. 

 

Adı 

Soyadı: 

Adres: 

Telefon: 

E-Posta: 

   İmza: 

 

Eskişehir ...../... ../... ... ... 

 

Not: Bu Duyuru 2 nüsha hazırlanarak öğrenciye imzalatıldıktan sonra bir nüshası 

öğrenci dosyasına takılacak diğer nüsha öğrenciye verilecektir. 


