
 

  
 

HAREKETLİLİK SONRASI GEREKLİ EVRAKLAR - AFTER MOBILITY 
REQUIREMENTS 

 

1- Mobility Certificate (has to be original copy) (Katılım sertifikası, orijinal hali şart) 
2- Arrival Form original copy, e-mail version could be fine (Varış formu, taranmış hali kabul edilebilir) 
3-Transcipt of Records (akademik başarıyı teyit etmek amacı ile aldığın derslerin not çizelgesi) 
4- OLS 2nd Assesment (OLS ikinci kısım) 
5- EU Survey 
6- Passport copies to be copied by Erasmus Office (bizzat ofisimiz görevlisi tarafından alınması 
gerekmektedir) 
7- Learning Agreement After Mobility Part (with Signature) 

 
** For English, please scroll down. 

 
Hibeli veya Hibesiz, bütün öğrenciler bu gereklilikleri tamamlamak durumundadır. Aksi halde Erasmus+ 
sertifikaları iptal edilir ve idari/ akademik yaptırımlar uygulanır. Bu durumlarda neler ile 
karşılaşabileceğiniz Ulusal Ajans ile imzaladığınız ‘HİBE SÖZLEŞMESİ’nde açıkça yer almaktadır. 

 
Tüm evraklar tamamlandığında, teslim ettiğiniz pasaport ve katılım sertifikası incelenecek, ilk 
aldığınız hibedeki tarihler ve ibraz ettiğiniz tarihler karşılaştırılacak. Bu belgelerden hangisi 
daha az zamanı kapsıyor ise, o dikkate alınarak, akademik anlamda da başarı sağlandı ise (20 
ECTS’ten geçerli not)  %20 hibeniz yatırılıyor. 

 
Bu durumda, bazen, akademik başarı sağlansa dahi geri ödemeniz gereken bir meblağ çıkabilir. 
Bunun nedeni ise, partner okulun gönderdiği kabul mektubundaki tarihler ile hesaplanan 
toplam hibenin, sizin partner üniversitede olmak zorunda olduğunuz dönemin uzunluğuyla 
uyuşmuyor olması. Örneğin, kabul mektubunda gidiş tarihiniz 01 Şubat **** ve dönüş tarihiniz 
01 Haziran **** olarak belirtildi ise; ancak sınavlarınız 7 Mayısta bitti ve okulunuz katılım 
sertifikasını 7 Mayıs olarak onayladı ise, yeni toplam hibenizde 23 günlük bir düşüş olacak. 
%20’lik kalan hibeniz bu 23 günlük hibe düşüşünü karşılamıyor ise hibe iadesi yapmanız 
gerekecektir. 

 

Aynı zamanda, bu durum tam tersi şekilde de sonuçlanabilir. Yani, son öğrenim gününüz 01 
Haziran ancak son sınav tarihiniz 19 Haziran. Bu durumda, akademik başarınız da sağlandığı 
taktirde, %20lik kalan hibenize ek olarak 18 günlük fark da eklenir ve size ödeme yapılır. 

 
 

With or without the grant, all Erasmus+ Exchange students are obliged to complete all the necessary 
steps. If not, you are subject to legal acts by administrative and academic means. Details are written 
on the GRANT AGREEMENT that is signed between you (as beneficiary) and the National Agency 
(grant provider). 



When all documents are submitted, we will compare the dates of your Certificate and 
Passport. Whichever dates are shorter will determine your total grant. If you have been 
successful in at least 20 ECTS, you will receive the remaining 20% of your grant. 

 
In some cases, you may have to pay back some amount even if you have been successful in 
your courses at the host university. This is because the dates of your actual stay may not be 
within the confines of the dates on your Acceptance Letter. For instance, in a case where your 
Acceptance dates are 01/02 to 01/06 but your exams have finished and your Certificate was 
signed on 07/05; your total grant will be reduced by 23 days. If the remaining 20% does not 
cover this reduction, you will have to pay back some amount. 

 

Also, the abovementioned situation may revert. Thus, if your departure date on the Acceptance 
is 01/06 but your exams finished on 19/06; you will be receiving an additional grant for 18 
days, complementing your remaining 20% of the total grant. 
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