
 
Hibe hesaplamaları hakkında bilgiler,  
 
 
Erasmus süreciniz tamamlandığında nihai hibe hesaplamanız ofisimize teslim edeceğiniz belgeler arasında 
bulunan Katılım Sertifikanız üzerinde yer alan tarihlere göre hesaplanacaktır. 
 
Bu sebeple misafir olarak bulunduğunuz kurumdan katılım sertifikanızı temin ederken üzerinde yazılı olan 
tarihlere dikkat ediniz. Öğrenim sürenizi kapsayıp kapsamadığını inceleyiniz. Konu hakkındaki sorumluluk 
tamamen öğrenciye aittir.  
 
 
Hibenin birinci taksitinin (%80) hesaplanması; 
 
Hibenin birinci taksiti karşı kurumdan almış olduğunuz davet yazısında yazan tarihlere göre belirlenmektedir.  
 
Örneğin İspanya’da bir kurumdan almış olduğunuz davet yazısında, karşı kurumun planladığı öğrenim 
tarihleriniz  01 Eylül 2017 – 30 Ocak 2018 olsun. Bu tarihlere göre %80 hibe ödemeniz aşağıda belirtilen 
şekilde gerçekleşecektir. 
 

 
 
Yukarıda belirtilen hibe hesaplamasına göre öğrenci için öğrenim süresinin tamamı için planlanan toplam 
hibe miktarı 2.000,00 €’dur.  
Yapılacak ödeme miktarı ise 2.000,00 €’nun %80’ine tekabül eden miktar olan 1.600,00 €’dur. 
Bu rakamlar öğrenci yurt dışına gitmeden önce hazırlanan Hibe Sözleşmesinde belirtilmektedir. 



 
 
İstisnai durum: Davet yazınızda öğreniminizin başlayacağı tarihte henüz Türkiye’de iseniz hibe hesaplaması 
yapılırken sizin Erasmus+ hareketliliği için Türkiye’den ayrılacağınız tarihe yakın bir tarih yazılır. Örneğin davet 
yazınızda belirtilen tarihler yukarıdaki örnekte olduğu gibi 01 Eylül 2017 – 30 Ocak 2018 olsun. Tüm 
evraklarınızı eksiksiz bir şekilde Erasmus ofisine 07 Eylül 2017 tarihinde teslim ettiğiniz düşünelim. Planlanan 
hibe hesaplamanız 07 Eylül 2017 – 30 Ocak 2018 tarihi üzerinden yapılacaktır. Bu durumda da hibe miktarınız 
değişecektir. 
 
Yukarıda belirtilen hesaplamalar planlanan miktarlardır. Öğrencinin , hibe sözleşmesinde belirtilen hibe 
miktarlarının tamamını hak edeceği anlamına gelmemektedir. Öğrencinin hibesi döndüğünde Katılım 
Sertifikasında yer alan tarihlere ve aşağıda belirtilecek olan diğer durumlara göre yeniden hesaplanacaktır. 
 
 
 
Hibenin ikinci taksitinin (%20) hesaplanması; 
 
Yukarıda belirtilen örnekten devam edecek olursak; davet yazınızdaki tarihlere (01 Eylül 2017 – 30 Ocak 
2018) göre %80 hibe ödemesi olarak 1.600,00 € hibeniz hesabınıza yatırıldığını varsayalım. 
 
Erasmus kapsamındaki öğreniminiz sonunda karşı kurumdan aldığınız katılım sertifikanızda, nihai öğrenim 
tarihlerinizin 13 Eylül 2017 –  30 Ocak 2018 olduğunu varsayalım. 
 
Hibe hesaplamanız aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde gerçekleşecektir. 
 

(Öğrencinin Türkiye ya da başka bir ülkeye giriş-çıkışları sebebiyle gün kesintisinin olmadığı ve almış olduğu 
ects ders yükünün 2/3 oranında başarılı olduğu, OLS ve çevrimiçi anketini tamamlamış olduğu varsayılmıştır.) 
 

 



Yani;  
 
İlk aşamada planlanan süre 150 gün = 2.000,00 € bu rakamın %80 karşılığı olarak hesabınıza yatırılan hibe 
1.600,00 € ‘dur. 
 
İkinci aşamada , nihai hesaplamada , gerçekleşen süre 138 gün = 1.840,00 € ‘dur. 
 
Dolayısıyla %20 adı altındaki hibenizin ikinci taksiti ; 
  
1.840,00 € (gerçekleşen) – 1.600,00 € (planlanan) = 240,00 € (%20) olarak hesabınıza yatırılacaktır. 
 
 
Uyarı:   
 
Yurt dışına giderken davet yazınıza göre planlanan öğrenim tarihleriniz 150 gündü.  
150 günün hibe karşılığı ise 2.000,00 €’dur. 
%80 hibe karşılığı 1.600,00 €’dur. 
%20 hibe karşılığı 400,00 €’dur. 
 
Katılım sertifikanıza göre ise nihai öğrenim süreniz 138 gün olarak belirlendi.  
138 günün hibe karşılığı ise 1.840,00 €’dur. 
Yani gerçekleşen öğrenim sürenize göre Erasmus+ süreciniz boyunca alabileceğiniz maksimum hibe 1.840,00 
€ olarak kesinlik kazanmıştır. 
 
Planlanan hibe hesabınız ile gerçekleşen hibe hesabınız arasında 12 günlük bir fark oluştu. Bu sebeple %20 
olarak adlandırılan hibenizin ikinci taksiti, ilk hibe hesaplamasında hesaplanan rakama  göre 12 gün eksik 
olacaktır. 
 
 
Uyarı 2 : 

 
Katılım sertifikanıza göre nihai öğrenim süreniz 120 gün olarak hesaplansaydı , 
 
120 gün hibe karşılığı 1.600,00 €’dur. İlk hibe ödemeniz (%80) 1.600,00 € olarak yapıldığı için Mahsup 
duruma geçeceksiniz. Yani %80 ödemesi dışında tarafınıza başka bir hibe ödemesi yapılmayacaktır. 
 
Katılım sertifikanıza göre nihai öğrenim süreniz 110 gün olarak hesaplansaydı , 
 
110 gün hibe karşılığı 1.467,00 €’dur. İlk hibe ödemeniz (%80) 1.600,00 € olarak yapıldığı için gerçekleşen 
süreye göre hesaplanan hibe miktarından daha fazla bir ödemeyi %80 hibe ödemesinin içinde almış 
bulunuyorsunuz. Dolayısıyla fazladan ödenmiş olan 133,00 €’nun Erasmus+ Ofisine sizin tarafınızdan iade 
edilmesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 



Not: Öğrencinin hiçbir dersten başarı sağlayamadığını düşünürsek hibe hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
İlk aşamada planlanan süre 150 gün = 2.000,00 € bu rakamın %80 karşılığı olarak hesabınıza yatırılan hibe 
1.600,00 € ‘dur. 
 
İkinci aşamada , nihai hesaplamada , gerçekleşen süre 138 gündür 
 
Bu 138 günün %80’i öğrencinin kendisine bırakılmak üzere geri kalan %20’lik kısım kesilir. İlk ödeme de 
öğrenciye ödendiyse iadesi istenir. 

* Öğrenim hareketliliği için tarafınıza ödenen ilk hibe ödemesi : 1.600,00€ 

* Dönüş Sonrası Gerçekleşen Öğrenim Süren : 138 Gün   

* Hiçbir ders geçemediğin için hak ettiğin nihai hibe miktarı : 138 gün * 0,80 =  111 gün (1.480,00 € ) 

*İade Miktarı 1.600,00€- 1.480,00 € = 120,00 € 

              (İlk ödeme – hak edilen ödeme = iade miktarı) 

Son durumda kurum tarafından öğrenciye herhangi bir ödeme yapılmayacak , 27 günlük kesinti uygulanarak 
öğrenci kuruma 120,00 € hibe iade edecek ve süreci tamamlanacaktır. 
 
 
Not: Bu hibe hesaplamaları bilgi amaçlı paylaşılmıştır, öğrencilerin ders başarı durumları, karşı kurumda 
öğrenim devam ettiği halde bulundukları şehirden ayrılma durumları ve diğer sorumluluklarını (OLS sınavları, 
çevrimiçi anket vb) yerine getirme durumlarına göre hibe miktarları Erasmus+ Programı Birimi tarafından 
nihai olarak yeniden hesaplanacaktır.  
 
Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya öğrenim açısından başarısız öğrencilerin 
hibelerinde yukarıda belirtilen durumlar dışında da kesinti yapabilir. Kesinti miktarı nihai öğrenim süresi 
üzerinden %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir. 
 
 
 
Not: 2018-2019 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 



 


