
 
Erasmus öğrenim süresi boyunca farklı şehir ya da ülkelere yapacağınız giriş-çıkışlarınız hakkında bilgiler  
 
Bildiğiniz üzere Erasmus faaliyetiniz sürecinde bulunduğunuz şehirden / ülkeden ayrılmamanız talep 
edilmektedir. Bu durum hakkında birkaç hatırlatma yapmak isteriz.  
 
Erasmus+ Uygulama El Kitabına göre;  
 
‘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.’  
 
Bu sürecin takibi pasaport giriş-çıkışlarınıza göre yapılmaktadır. 
 
Bu kurala göre ;  
 

1) Öğrenci tam 7 gün giriş çıkış yaptıysa kesinti yapılır mı ?  
 

             Hayır. 7 günü geçmedikçe (resmi tatil günleri hariç) kesinti yapılmamaktadır.  
 

2) Öğrenci 5’er günlük 4-5 kez farklı zamanlarda giriş çıkış yaparsa bu durumda da kesinti durumu ne olur?  
 

Devamsızlık günlerini toplayıp 7 günü aşıyorsa, devamsızlık yapılan günlerin tamamı için kesinti 
yapılması gerekmektedir.  

 
3) Hafta sonları tatil sayılır mı ? Kesintiye dahil edilir mi ?  

 
Hafta sonları karşı kurumda resmi tatil olarak belirtilmedikçe tatil sayılmaz. Ancak şöyle bir durum 
vardır; öğrenciler giriş-çıkışlarını hafta sonu gerçekleştirirse bu durumda o günler için kesinti yapılmaz. 
Örneğin bulunduğu yeri cumartesi günü terk etti ve 10 gün süreyle Türkiye ya da başka bir ülkeye giriş-
çıkış gerçekleştirdi. Bu durumda cumartesi ve pazar günü kesinti gününe dahil edilmez.  

 
4) Karşı kurumun sınav tarihleri 1 ay sürüyor. Fakat öğrencinin sınavları ilk 5 günde bitiyor. Bu durumda 

ülkeye dönerse kesinti yapılır mı ?  
 
Sınavlarının ilk 5 gün bittiğini resmi olarak belgeleyebilirse geri kalan günler için kesinti yapılmaz. (Ara 
sınavlar için geçerli bilgidir)  

 
 
Not: 2017-2018 akademik yılında pasaport giriş-çıkışlarınız ofis tarafından zorunlu belge olarak 
istenmeyecektir. Her bölümden herhangi bir kriter olmaksızın seçilen bazı  öğrencilerimizden pasaport giriş-
çıkışları istenecek ve kontrolleri yapılacaktır. Bu kontrol sırasında öğrenim tarihlerinde uyuşmazlık tespit edilen 
öğrencilerimizin hibelerinde gerekli kesinti işlemleri yapılacaktır. 
 
Erasmus ofisi, kendisine gelen herhangi bir şikayette, genel kural değişikliğinde yada herhangi başka 
sebeplerden ötürü tüm öğrencilerden pasaport giriş-çıkış belgelerini isteme yetkisine sahiptir. 
 
 
Bilgilerinize sunarız, 
 
Erasmus+ Programı Birimi 


