
Hibe hesaplamaları hakkında bilgiler, 

 

 

Hibe hesaplaması yaparken Katılım Sertifikanız ve pasaport giriş çıkış tarihlerinize dikkat edeniz. İki belge 

arasındaki en kısa tarih aralığının alınması zorunludur. 

  

 

Örneğin Katılım sertifikanızda öğrenim başlangıç tarihiniz 10.10.2015 fakat sizin öğrenim amaçlı karşı 

üniversiteye gidiş tarihiniz 17.10.2015 ise sizin asıl öğrenim başlangıç tarihiniz 17.10.2015'dür. 

  

Örneğin Katılım sertifikanızda öğrenim bitiş tarihiniz 10.02.2016 fakat sizin öğrenim hareketliliği bitimi 

sonrasında Türkiye'ye dönüş tarihiniz 02.02.2016 ise sizin asıl öğrenim bitiş tarihiniz 02.02.2016'dır. 

 

 

  

 

 Birkaç örnek hibe hesabı; 

 

 

1) Katılım sertifikanızda tarihler    10.09.2015    ve    20.02.2016   olsun. 

    Pasaport giriş çıkışlarınız     09.09.2015   ve    21.02.2016   olsun.  

    Ve İspanya’da Erasmus Programınızı gerçekleştiriyor olun. (Aylık hibe miktarı 400€) 

 

Bu durumda geçerli öğrenim tarihleriniz 10.09.2015 ve 20.02.2016’dır. Bu süre 161 güne ve 2.147,00€ hibeye 

denk gelir. Öğrenim süreniz boyunca alabileceğiniz maksimum hibe miktarınız 2.147,00€ dur. %80 hibesi olarak 

almış olduğunuz miktar 2.147,00€’ya eşitlenecektir. İlk hibe ödemeniz bu miktardan daha azsa eksik kalan kısım 

%20 adı altında size ödenecektir. Eğer ilk hibe ödemeniz bu miktardan daha fazlaysa aradaki fark iade olarak 

sizden istenecektir. 

 

 

  

(Öğrencinin Türkiye ya da başka bir ülkeye giriş-çıkışları sebebiyle gün kesintisinin olmadığı ve almış olduğu 

ects ders yükünün 2/3 oranında başarılı olduğu varsayılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Katılım sertifikanızda tarihler    10.09.2015    ve    20.02.2016   olsun. 

    Pasaport giriş çıkışlarınız     12.09.2015   ve    18.02.2016   olsun.  

    Ve İspanya’da Erasmus Programınızı gerçekleştiriyor olun. (Aylık hibe miktarı 400€) 

 

Bu durumda geçerli öğrenim tarihleriniz 12.09.2015 ve 18.02.2016’dır. Bu süre 157 güne ve 2.093,00€ hibeye 

denk gelir. Öğrenim süreniz boyunca alabileceğiniz maksimum hibe miktarınız 2.093,00€ dur. %80 hibesi olarak 

almış olduğunuz miktar 2.093,00€’ya eşitlenecektir. İlk hibe ödemeniz bu miktardan daha azsa eksik kalan kısım 

%20 adı altında size ödenecektir. Eğer ilk hibe ödemeniz bu miktardan daha fazlaysa aradaki fark iade olarak 

sizden istenecektir. 

 

 

 

(Öğrencinin Türkiye ya da başka bir ülkeye giriş-çıkışları sebebiyle gün kesintisinin olmadığı ve almış olduğu 

ects ders yükünün 2/3 oranında başarılı olduğu varsayılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Katılım sertifikanızda tarihler    10.09.2015    ve    20.02.2016   olsun. 

    Pasaport giriş çıkışlarınız     09.09.2015   ve    21.02.2016   olsun.  

    Ve İspanya’da Erasmus Programınızı gerçekleştiriyor olun. (Aylık hibe miktarı 400€) 

    Ayrıca  02.12.2015   ve   11.12.2015 tarihleri arasında bulunduğunuz şehir/ülkeden ayrılmış olun. (Karşı 

kurumun resmi tatilleri dışında) 

 

 

Bu durumda geçerli öğrenim tarihleriniz 10.09.2015 ve 20.02.2016’dır. Bu süre 161 güne denk gelir. Ancak 

02.12.2015   ve   11.12.2015 tarih aralığı için hibe kesintiniz oluşur.  Bu süre 10 güne denk gelir ve öğrenim 

süreniz 151 gün olarak güncellenir. Öğrenim süreniz boyunca alabileceğiniz maksimum hibe miktarınız 

2.013,00€ ya düşer. İlk hibe ödemeniz bu miktardan daha azsa eksik kalan kısım %20 adı altında size 

ödenecektir. Eğer ilk hibe ödemeniz bu miktardan daha fazlaysa aradaki fark iade olarak sizden istenecektir. 

 

 

 

(Öğrencinin almış olduğu ects ders yükünün 2/3 oranında başarılı olduğu varsayılmıştır.) 

  

  

 

Not: Bu hibe hesaplamaları bilgi amaçlı paylaşılmıştır, öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme durumu ve 

olası diğer etkenlere göre hibe miktarları AB Ofisi 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 %20 ila %100 arasında, 

üniversitenin takdirindedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

YTÜ Avrupa Birliği OFİSİ 


