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YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK 
PROJESİ 

Bu hareketlilik projesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da bunların birden fazlasını içerebilir: 

Üniversite öğrencilerinin hareketliliği: 

 Yurt dışında ortak bir Yükseköğretim Kurumunda bir eğitim dönemi; 

 Yurt dışında bir şirkette veya diğer herhangi bir ilgili işyerinde bir staj
7
. 

Yurt dışındaki bir eğitim dönemi bir staj dönemini de içerebilir. 

Üniversite öğrencilerinin üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetleri sağlamak için, hareketlilik 

faaliyetinin bu öğrencilerin derece ile bağlantılı öğrenme ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir.  

Yurt dışındaki eğitim dönemi, öğrencinin kısa dönem, birinci dönem (Lisans veya dengi), ikinci dönem (Yüksek Lisans 

veya dengi) ve üçüncü dönem veya doktora döneminde bir derece tamamlamaya yönelik eğitim programının bir parçası 

olmalıdır.  

Kısa dönem, birinci, ikinci, üçüncü dönem eğitimler esnasında üniversite öğrencisinin mezuniyetinden itibaren en fazla 

bir yıl içerisinde yurt dışında bir işyerinde yaptığı stajlar da desteklenmektedir. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin 

“asistanlıklarını” da kapsamaktadır.  

Mümkünse, stajlar öğrencinin eğitim programına entegre edilmelidir.  

Öğrenci hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir. 

Personel hareketliliği: 

 Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen 

personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. 

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.  

 Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir 

Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde 

Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir. 

BU PROJEYE KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

 
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kurum/kuruluşlar aşağıdaki rol ve görevleri üstlenmektedir:  

 Başvuran kurum/kuruluş: hareketlilik projesine başvurmak, hibe sözleşmesini imzalamak,  yönetmek ve raporlamak 

ile yükümlüdür.  Başvuran kurum/kuruluş konsorsiyum koordinatörü olabilir: Her türlü öğrenci ve personel 

hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların oluşturduğu hareketlilik 

konsorsiyumuna liderlik etmektedir. 

 Gönderen kurum/kuruluş: öğrencileri/personeli seçmek ve bunları yurt dışına göndermekle yükümlüdür. Bu görev 

hibe ödemelerini, hareketlilik dönemine ilişkin hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir. 

 Ev sahibi kurum/kuruluş: yurt dışından gelen öğrencileri/personeli kabul etmek ve onlara bir eğitim/staj veya 

faaliyetler programı sunmak ya da bir öğretme faaliyetinden faydalandırmakla yükümlüdür. 

 Aracı kurum/kuruluş: eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında veya işgücü piyasasında aktif 

kurum/kuruluştur. Ulusal hareketlilik konsorsiyumuna ortaktır ancak gönderen kurum/kuruluş değildir. Rolü, 

gönderen yükseköğretim kurumlarının idari prosedürlerini paylaşıp kolaylaştırmak ve stajlar konusunda öğrenci 

profillerini işletmelerin ihtiyaçları ile daha iyi eşleştirmek ve katılımcıları birlikte hazırlamak olabilir. 

 

Gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar, üniversite öğrencileri/personel ile birlikte, hareketlilik döneminin 

başlangıcından önce bu öğrenciler tarafından yürütülecek faaliyetler konusunda bir “Öğrenme Anlaşması”nda veya 

personel tarafından yürütülecek faaliyetler konusunda bir “Hareketlilik Anlaşması”nda mutabık kalmalıdır. Bu 

anlaşmalar yurt dışındaki bir eğitim-öğretim dönemi süresince hedef öğrenme çıktılarını tanımlamakta, resmi tanınma 

hükümlerini belirtmekte ve her bir tarafın hak ve yükümlülüklerini listelemektedir. Faaliyet iki yükseköğretim kurumu 

arasında gerçekleştiği takdirde (öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği ), değişimler 

başlamadan önce gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar arasında bir “kurumlar arası anlaşma” yapılmalıdır.

                                                            
7 Bir Yükseköğretim Kurumunda ders almak staj olarak değerlendirilemez. 



 
 

 

  

                                                                  Program                                                             

                                                                  Rehberi 

 

29 

 

 

Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesini imzalamak suretiyle, yükseköğretim kurumları hareket halindeki 

katılımcılara dil hazırlığı açısından gerekli tüm desteği vermeyi taahhüt etmektedir. Onları desteklemek için, Program 

süresince iki ay ve daha uzun süreli tüm uzun dönem hareketliliklerine aşamalı olarak online dil desteği sunulacaktır. 

Söz konusu destek uygun katılımcıların yabancı dil yeterliliklerini değerlendirmek ve gerekli olması durumunda bu 

katılımcılara hareketlilik öncesinde ve /veya süresince en uygun yabancı dili öğretmek için Avrupa Komisyonu tarafından 

sunulacaktır. (Daha fazla detay için Bu Rehberin Ek I’e bakınız). 

PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER NELERDİR?  

Bir yükseköğretim hareketlilik projesinin Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken ölçütler aşağıda 
listelenmiştir: 
 
GENEL UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

 

Kimler başvurabilir? 

 Münferit bir Yükseköğretim Kurumu olarak başvurmak için: Program Ülkesinde yerleşik 

olup, kendilerine Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesi verilmiş olan 

Yükseköğretim Kurumları (Beyanname hakkında daha fazla bilgi için,  aşağıda yer alan 

"Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesi" bölümüne ve bu Rehberin Ek I’ine  

bakınız). 

 Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurmak için: Program Ülkesinde yerleşik 

olup, kendilerine Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi verilmiş olan 

koordinatör kurum/kuruluşlar. Geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan 

kurum/kuruluşlar, bir Hareketlilik Projesi hibesine başvururken aynı anda söz konusu 

Belge için de başvurabilir. Bu kurum/kuruluşlar ancak Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi 

için yaptıkları başvuru başarılı ise Hareketlilik projesi için uygunluk alacaktır. 

Yükseköğretim öğrencileri ve personeli doğrudan bir hibeye başvuramaz;  hareketlilik 

faaliyetlerine katılım şartları, eğitim gördükleri, öğretim yaptıkları veya çalıştıkları 

yükseköğretim kurumu tarafından tanımlanır.  

Uygun faaliyetler 

Bir yükseköğretim Hareketlilik Projesi aşağıdaki faaliyetlerden bir ya da birkaçını içermelidir:  

 Öğrenci öğrenim hareketliliği 

 Staj hareketliliği 

 Personel ders verme hareketliliği 

 Personel eğitim alma hareketliliği 

Katılımcı 

kurum/kuruluş sayısı  

Başvuru formundaki kurum/kuruluş sayısı birdir (başvuru sahibi). Bu tek bir Yükseköğretim 

Kurumu veya bir Hareketlilik Konsorsiyumunun koordinatörüdür. 

Hareketlilik Projesinin uygulama aşamasında, farklı Program Ülkelerinden asgari iki 

kurum/kuruluş (en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş) devrede olmalıdır.  

Projenin süresi 
16 veya 24 ay.  Başvuru sahibi projenin ölçeğine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin 

türüne göre süreyi başvuru aşamasında seçmelidir. 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına.  

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Temmuz’unda başlayan projeleri için hibe başvurularını en geç 

17 Mart 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar sunmalıdır. 

Nasıl 

başvurulmalıdır? 

Nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili detaylar için lütfen bu Rehberin C Bölümüne bakınız. 

Diğer ölçütler 

Bir Yükseköğretim Kurumu veya hareketlilik konsorsiyumu her bir dönem için bir defa 

başvurabilir. Bununla birlikte, bir Yükseköğretim Kurumu aynı anda başvuran birkaç farklı 

konsorsiyumun parçası olabilir veya bunları koordine edebilir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULAMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK 

ÖLÇÜTLERİ 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar 

 Öğrenci öğrenim hareketliliği: 

Hem gönderen hem de ev sahibi kurum/kuruluşlar ECHE sahibi Yükseköğretim Kurumları 

olmalıdır. 

 Staj hareketliliği: 

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. 

Ev sahibi kurum/kuruluş
8
 aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:  

 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren 

herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir 

kurum/kuruluş: 

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya 

kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil) 

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 

o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, 

bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

o Araştırma enstitüsü 

o Vakıf 

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden 

lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile  

(mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil) 

o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK 

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan 

kurum/kuruluşlar 

olabilir. 

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile 

Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri 

bir aşamada devreye sokulacaktır.  

Faaliyetin süresi 

Eğitim-Öğretim dönemleri: 3 ila 12 ay (planlanmış olması halinde tamamlayıcı bir staj 

dönemi dâhil). 

Stajlar: 2 ila 12 ay.  

Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-

öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir
 9
:  

 Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya 

dengi)süresince; 

 İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi - EQF seviye 7); ve 

 Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 

8)
10

. 

Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır. 

Faaliyetin 

gerçekleştiği yer(ler) 

Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve 

ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir. 

Uygun katılımcılar 

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci , 

üçüncü kademe de  dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler.. Eğitim için 

hareketlilik söz konusu ise,  öğrenciler yükseköğretimlerinin en az ikinci sınıfında kayıtlı 

olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.  

Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-

öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan 

sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.  

 

 

                                                            
8 Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:  
- Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm 

internet adresinde mevcuttur);  
- Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına) 
9
 Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.   

10
 Tıp gibi bir dönemlik eğitim programlarında, öğrenciler 24 aya kadar hareketli olabilirler.  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/turkkano/Desktop/01-Delo/E4A/20120623/user%20information_staff%20mobility_2012%2006%2023%5b1%5d.doc
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PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar 

 Personel ders verme hareketliliği: 

 Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. 

 Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:  

 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir 

kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,: 

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya 

kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil) 

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 

o Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere,  

sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

o  Araştırma enstitüsü 

o  Vakıf 

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden 

lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar  (mesleki 

eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )) 

o Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK 

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir 

kurum/kuruluş 

olabilir. 

 Personel eğitim alma hareketliliği: 

 Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. 

 Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:  

 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir 

kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler. 

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile 

Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha 

ileri bir aşamada devreye sokulacaktır. 

Faaliyetin süresi 
Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha 

kısa bir kalış dönemi) en a 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır. 

Faaliyetin 

gerçekleştiği yer(ler) 

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve 

ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.  

Uygun katılımcılar 

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü 

piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve 

gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil) 

Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel 

Başvuru sahibi kurum/kuruluş eleme ve seçim ölçütleri açısından da değerlendirilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen 

Rehberde Bölüm C’ye bakınız. 

 
HİBE ÖLÇÜTLERİ 

PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA HAREKETLİLİĞE İLİŞKİN HİBE ÖLÇÜTLERİ 

Niteliksel bir değerlendirme yoktur dolayısıyla herhangi bir hibe ölçütü söz konusu değildir. 

Uygun bir hibe başvurusu (uygunluk kontrolünü geçtikten sonra) hibe almaya hak kazanacaktır. 

Verilen gerçek hibe tutarı aşağıda belirtilen unsurlara bağlı olacaktır: 

 Başvurulan hareketlilik dönemi ve ay/gün sayısı; 

 Başvuru sahibinin geçmiş yıllarda benzer bir hibe almış olması halinde; hareketlilik dönemi sayısı, faaliyetlerin 
     uygulanmasında iyi kalite ve sağlıklı finansal yönetim açısından başvuru sahibinin geçmiş performansı; 
 Hareketlilik eylemi için tahsis edilmiş olan toplam ulusal bütçe;
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BAŞVURU SAHİPLERİNE HAREKETLİLİK PROJESİ İÇİN GEREKEN AKREDİTASYON NEDİR? 

YÜKSEKÖĞRETİM ERASMUS BEYANNAMESİ 

Bir program ülkesinde yükseköğretim hareketlilik projesine katılmak isteyen tüm yükseköğretim kurumları için Erasmus 

Beyannamesi (ECHE) sahibi olmak ön koşuldur. Avrupa Komisyonu her yıl Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme 

Ajansı aracılığıyla ECHE verilmesine esas alınacak koşulları ve niteliksel ölçütleri belirleyen teklif çağrıları 

yayınlamaktadır. Bu çağrı  Yürütme Ajansının internet sitesinde mevcuttur.  

 

YÜKSEKÖĞRETİM İÇİN HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU BELGESİ 

Bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu adına başvuru yapan kurum/kuruluşun geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi 

bulunmalıdır. Bu Belge, yükseköğretim Hareketlilik Projelerin fonlanması ile ilgili talepleri değerlendiren Ulusal Ajans 

tarafından verilmektedir. Akreditasyon ve Hareketlilik Projesi hibesi ile ilgili talepler aynı zamanda iletilebilir. Ancak, 

Hareketlilik Projesi ile ilgili hibe sadece akreditasyon sürecinin sonunda başarılı olan Yükseköğretim Kurumlarına 

verilecektir. Bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi elde etmek için,  aşağıdaki şartlar karşılanmalıdır: 

UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar  

Yükseköğretimde bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu aşağıdaki katılımcı kurum/kuruluşlar 

tarafından oluşturulabilir: 

 Geçerli bir Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesine sahip olan yükseköğretim 

kurumları (Beyanname ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız yukarıda yer alan" 

Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesi" bölümü ve bu Rehberde I No.lu Ek); 

ve 

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir 

kamu veya özel kurum/kuruluş. (önceki sayfada yer alan uygun katılımcı kurum/kuruluş 

örneklerine bakınız).  

Her bir katılımcı kurum/kuruluş aynı Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır.  

Kimler başvurabilir? 
Uygun herhangi bir katılımcı kurum/kuruluş koordinatör olarak hareket edebilir ve 

konsorsiyumda yer alan tüm kurum/kuruluşlar adına başvurabilir. 

Katılımcı 

kurum/kuruluş sayısı 

Bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu, iki adet gönderen Yükseköğretim Kurumu da dâhil, 

asgari üç uygun katılımcı kurum/kuruluş içermelidir. 

Hareketlilik konsorsiyumuna üye tüm kurum/kuruluşların kimliği, Hareketlilik Konsorsiyum 

Belgesi için yapılan başvuru esnasında belirlenmiş olmalıdır.  

Belgenin süresi Üç ardışık yıllık çağrı
11

 ve 2020/2021’den geç olmamak üzere 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına.  

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Temmuz itibariyle başlayan projeleri için hibe başvurularını en 

geç 17 Mart 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar  sunmalıdır. 

Nasıl 

başvurulmalıdır? 

Nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili detaylar için lütfen bu Rehberin C Bölümüne bakınız. 

 

                                                            
11 Programın ilk yılında başvuran ve  sertifika  verilenler  için süre Programın sonuna kadar üç adet yıllık çağrı ve daha sonra dört adet yıllık çağrıdır. 
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HİBE ÖLÇÜTLERİ 

Hareketlilik konsorsiyumu başvurusu aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:  

Konsorsiyumun uygunluğu  

(azami 30 puan) 

 

  Teklifin aşağıdaki unsurlar ile uygunluğu: 

- Hareketlilik eyleminin hedefleri (bakınız “Hareketlilik Projesinin Amaçları 

Nelerdir” bölümü) 

- Konsorsiyuma katılan kurum/kuruluşların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları 

ve hedefleri  

  Teklifin ne ölçüde aşağıdaki unsurlar için uygun olduğu: 

- Katılımcılar için yüksek kaliteli öğrenme çıktıları üretmek 

- Konsorsiyuma katılan kurum/kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası 

kapsamını güçlendirmek 

- Her bir özerk Yükseköğretim Kurumu tarafından yürütülen faaliyetlerle 

ulaşılmayacak sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde katma değer getirmek 

Konsorsiyumun 

kompozisyonunun ve 

işbirliği düzenlemelerinin 

kalitesi  

(azami 20 puan) 

 

 

 Gönderen yükseköğretim kurumları açısından bakıldığında, konsorsiyum projenin 

tüm boyutlarını gerçekleştirmek için duruma göre diğer sosyo-ekonomik 

sektörlerden gerekli profile, deneyime ve uzmanlığa sahip olan tamamlayıcı 

katılımcı kurum/kuruluşları da içeren yapıya sahip olması  

 Konsorsiyum koordinatörünün konsorsiyum veya benzer bir proje türünü 

yönetmek konusundaki tecrübesi   

 Rollerin, sorumlulukların ve görevlerin/kaynakların dağıtımının iyi tanımlanması ve 

tüm katılımcı kurum/kuruluşların taahhüdünün ve aktif katkısının ortaya konması 

 Görevlerin/kaynakların toplanması ve paylaştırılması  

 Sözleşme ve mali yönetim konularındaki sorumlulukların açıklığı 

 Konsorsiyumun yeni gelenleri eyleme dâhil etmesi  

Konsorsiyum faaliyetinin 

tasarımının ve 

uygulamasının kalitesi 

(azami 20 puan) 

 

 

 Bir hareketlilik projesinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi 

(hareketlilik faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi)  

 Uygulamaya yönelik düzenlemelerin, yönetim ve destek usullerinin kalitesi 

(örneğin ev sahipleri bulma,  eşleştirme, bilgi alanında, dil alanında ve 

kültürlerarası alanda destek, izleme) 

 Gerek katılımcı kurum/kuruluşlar arasında, gerekse diğer ilgili paydaşlarla işbirliği, 

koordinasyon ve iletişimin kalitesi 

 Duruma göre, katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına 

ilişkin düzenlemelerin kalitesi ve Avrupa şeffaflık ve tanınma araçlarının tutarlı bir 

şekilde kullanımı  

 Uygulanabilir olması halinde, hareketlilik faaliyetlerine katılımcıları seçmek ve 

dezavantajlı kişilerin hareketlilik faaliyetlerine katılımını teşvik etmek için kullanılan 

tedbirlerin yerindeliği 

Etki ve yaygınlaştırma 

(azami 30 puan) 

 

 Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi 

  Projenin potansiyel etkisi: 

- Proje döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve katılımcı kurum/kuruluşlar 

üzerinde 

- Yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası seviyelerde projeye doğrudan 

katılan kurum/kuruluşların ve bireylerin dışında 

 Katılımcı kurum/kuruluşların ve ortakların içinde ve dışında konsorsiyum 

liderliğindeki faaliyetlerin çıktılarını yaygınlaştırmayı amaçlayan tedbirlerin 

yerindeliği ve kalitesi 
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BU EYLEM HAKKKINDA DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER 

Bu Eylem ile ilgili zorunlu ölçütler ve ek faydalı bilgiler bu Rehberin Ek I’inde bulunabilir. İlgilenen kurum/kuruluşların 

mali destek için başvurmadan önce Ek’in ilgili bölümlerini dikkatle okumaları gerekmektedir.  

 
HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?  

Başvuru formunda, yükseköğretim öğrencilerine ve personeline yönelik Hareketlilik Projelerinin başvuru sahiplerinin 

aşağıdaki bilgileri vermeleri gerekecektir:  

 Hareketlilik faaliyetinde yer alması öngörülen öğrenci ve personelin sayısı 

 Planlanan hareketlilik eylemlerinin katılımcı başına ortalama süresi 

 Son iki yılda gerçekleştirilen hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve ortalama süresi (öğrenciler ve personel)  

 

Bu temel üzerinde, Ulusal Ajanslar başvuru sahibi tarafından talep edilen en fazla sayıya kadar, belirli sayıda hareketlilik 

faaliyetini desteklemek üzere başvuru sahiplerine hibe verecektir.  

 

Bu faaliyetlerin finansal açıdan desteklenmesinde aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:  

 

A) TÜM HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GEÇERLİ HİBE TAHSİS KURALLARI 

Uygun maliyet 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

Kurumsal destek 

Hareketlilik faaliyetlerinin 

uygulanması ile doğrudan 

bağlantılı olan her türlü 

maliyet (katılımcılar için 

harcırah ve seyahat 

maliyeti hariç) 

Birim maliyet 

100. katılımcıya kadar: 

Katılımcı başına 350 AVRO  

+ 

100. katılımcının ötesinde: 

Ek katılımcı başına 200 

AVRO  

Hareketlilik 

katılımcılarının sayısına 

bağlıdır 

Özel ihtiyaç 

desteği 

Engelli katılımcılar ile 

doğrudan ilişkili ek maliyet 

Uygun maliyetin 

bir kısmı 
Uygun maliyetin %100’ü  

Şarta bağlı:  Katılımcılar 

seçildikten sonra finansal 

destek talebi özel bir 

başvuru formu ile 

gerekçelendirilmelidir 

 

YARARLANICI İÇİN KURUMSAL DESTEK HİBESİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VEYA KONSORSİYUM): 

Kurumsal destek hibesi, Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesinin gereklerini karşılamak için gerek gelen 

gerekse giden öğrenci ve personelin hareketliliğini destekleyen faaliyetler ile ilgili olarak kurumlar tarafından karşılanan 

her türlü maliyete yapılan bir katkıdır. Örneğin:  

- hareketlilikten yararlanacak katılımcıların seçilmesi, hazırlanması, kabulü ve entegrasyonu için kurumlar arası 

anlaşmalar aracılığıyla mutabık kalmak ve bu kurumlar arası anlaşmaları güncel tutmak için ziyaretler de dâhil 

olmak üzere, ortak kurumlarla yapılan organizasyon düzenlemeleri 

- uluslararası öğrencilere güncel ders katalogları verilmesi 

- öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlanması 

- öğrencilerin ve personelin seçimi 

- öğrencilerin eğitimsel bileşenlerinin tam tanınmasını sağlamak için Öğrenme Anlaşmaları hazırlanması; personele 

yönelik hareketlilik anlaşmalarının hazırlanması ve tanınması 

- gerek gelen, gerekse giden öğrencilere ve personele sağlanan dilsel ve kültürel hazırlık  

- gelen katılımcıların Yükseköğretim Kurumlarına entegrasyonunu kolaylaştırmak 

- katılımcılar için etkin bir rehberlik ve gözetim sağlamak 

- işletmelerdeki öğrenci stajlarının kalitesini güvence altına almak adına özel düzenlemeler 

- eğitimsel bileşenlerin ve ilgili kredilerin tanınmasını sağlamak, transkriptler ve diploma ekleri düzenlemek  

- katılımcıların yeniden uyumunu desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının ve eşitlerinin faydalanması için 

kazandıkları yeni yeterlilikleri geliştirmek. 

 

Yüksek kaliteye sahip hareketlilikler sağlamak amacıyla, yükseköğretim kurumları, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, 

Beyannamenin tüm ilkelerine uymayı taahhüt etmektedir: "gerekli dil yeterlilik seviyesine ulaşmış olmak da dâhil, dışarı 

giden hareketlilikten yararlanan katılımcıların hareketlilik için iyi hazırlanmalarını sağlamak” ve "hareketlilik kapsamında 

gelen katılımcılara uygun dil desteği sağlamak". Dil eğitimi konusunda kurumların bünyesinde mevcut olan imkânlardan 

faydalanılması mümkündür. Dil desteği de dâhil, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini daha düşük bir 

maliyetle (AB fonları haricinde diğer kaynaklarla fonlanması nedeniyle) sağlayabilen Yükseköğretim Kurumları, daha 
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fazla hareketlilik faaliyetine hibe sağlamak için kurumsal destek hibesinin %50’sini transfer etme imkânına sahip 

olacaktır. 

Her durumda, yararlanıcılar sözleşme uyarınca yüksek kaliteli hizmetler sunmakla yükümlü olacaktır. Yararlanıcıların 

performansları, Ulusal Ajansların ve Komisyonun doğrudan erişebildiği Hareketlilik Aracı aracılığıyla ve öğrenciler ve 

personelden alınan geri bildirimler de gözönünde bulundurularak Ulusal Ajanslar tarafından izlenip kontrol edilecektir.  

Bir hareketlilik konsorsiyumunun söz konusu olması halinde, bu hibe ulusal üyelerin kendi aralarında mutabık 

kalacakları kurallar uyarınca tüm ulusal üyeler arasında paylaştırılabilir.  

Kurumsal destek hibesi, dışarı giden (hibe desteği almayanlar dâhil) ve desteklenen tüm hareketlilik katılımcılarının 

sayısı ve işletmeler aracılığıyla Yükseköğretim Kurumlarında eğitim vermeye gelen –başka bir deyişle bir hareketlilik 

konsorsiyumunun yararlanıcısı veya üyesi olan- personelin sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. AB hibe desteği almayan 

katılımcılar (aşağıda) desteklenmiş hareketlilik katılımcısı olarak sayılmaktadır zira hareketlilik çerçevesinden ve 

kurumsal faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Dolayısıyla AB hibe desteği almadan hareketlilikten yararlanan 

katılımcılara da kurumsal destek ödemesi yapılmaktadır. 

 

AB HİBE DESTEĞİ ALMADAN HAREKETLİLİKTEN YARARLANAN KATILIMCILAR 

AB hibe desteği almayan öğrenciler ve personel, seyahat ve harcırah ile ilgili bir AB hibesi almadan hareketlilikten 

yararlanan katılımcılardır ancak bunlar öğrenciler ve personele yönelik hareketlilik ölçütlerinin tümünü başka şekilde 

karşılamakta ve Erasmus+ öğrencisi ve personeli olmanın tüm avantajlarından faydalanmaktadır. Sıfır AB hibeli 

öğrenciler ve personel, hareketlilik maliyetine katkıda bulunması için ulusal, bölgesel veya diğer türden bir hibe alabilir. 

Bunların sayısı AB bütçesinin ülkeler arası dağıtımında bir performans göstergesi olarak istatistiklerde hesaba katılır. 

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu 

projeye/hareketlilik eylemine katılmasına izin vermeyen  potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç sahibi öğrencileri ve/veya 

personeli seçmiş olan Yükseköğretim Kurumları, bu kişilerin hareketlilik projelerine katılımının gerektirdiği ek maliyeti 

karşılamak üzere Ulusal Ajansa ek hibe desteği başvurusu yapabilir. Dolayısıyla, özel ihtiyaç sahibi kişiler için hibe 

desteği yukarıda belirlenen azami bireysel hibe tutarından daha yüksek olabilir. Yükseköğretim Kurumları özel ihtiyaç 

sahibi öğrenci ve personelin ek hibe desteğine nasıl başvuracağını kendi internet sitelerinde açıklayacaktır. 

Özel ihtiyaç sahibi öğrenci ve personele ekstra hibe, yerel, bölgesel ve/veya ulusal seviyedeki ek fonlardan da 

sağlanabilir.  

DİĞER HİBE KAYNAKLARI 

Öğrenciler ve personel, AB hibesinin üstünde veya AB hibesinin yerine (AB hibe desteği almadan hareketlilikten 
yararlanan katılımcılar) Ulusal Ajans dışında herhangi bir diğer kurum/kuruluş (örneğin Bakanlık veya bölgesel 
makamlar) tarafından yönetilen ulusal, bölgesel veya diğer herhangi türden bir hibe alabilir. AB bütçesi dışındaki diğer 
hibe kaynakları tarafından sağlanan bu türden hibeler, bu belgede düzenlenen tutarlara ve asgari/azami aralıklarına 
bağlı değildir. 
 

B) ÖĞRENCİLERİN HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ  

Öğrenciler AB hibesini yurt dışında geçirdikleri eğitim veya staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı 

olarak alacaktır. Bu tutarlar Ulusal Ajanslar tarafından Ulusal Makamlar ve/veya yükseköğretim kurumları ile mutabakat 

sağlamak suretiyle, aşağıda açıklanan objektif ve şeffaf ölçütler temelinde belirlenecektir. Tam tutarlar Ulusal Ajansların 

ve yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinde yayınlanacaktır. 

ÖLÇÜT 1 – ÖĞRENCİYİ GÖNDEREN VE ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER 

Öğrencilere sağlanan AB hibesi, aşağıda açıklandığı şekilde hareketlilik akışına bağlı olacaktır: 

 benzer hayat pahalılığına sahip bir ülkeye yönelik hareketlilik: orta aralıkta bir AB hibesi alacaktır; 

 daha yüksek hayat pahalılığına sahip bir ülkeye yönelik hareketlilik: daha yüksek aralıkta bir AB hibesi alacaktır; 

 daha düşük hayat pahalılığına sahip bir ülkeye yönelik hareketlilik: daha düşük aralıkta bir AB hibesi alacaktır. 
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Program Ülkeleri aşağıdaki 3 gruba bölünmüştür: 

 

Grup 1: Daha yüksek hayat 

pahalılığı olan Program Ülkeleri 

Danimarka, İrlanda, Fransa, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İngiltere,  

Lihtenştayn, Norveç, İsviçre 

Grup 2: Orta seviyede hayat 

pahalılığı olan Program Ülkeleri  

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İzlanda, Türkiye 

Grup 3: Daha düşük hayat 

pahalılığı olan Program Ülkeleri  

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, 

Slovakya, Makedonya  

 

Ulusal Ajanslar tarafından düzenlenen tutarlar aşağıdaki asgari ve azami aralıkların içerisinde belirlenecektir: 

 Orta aralığa sahip AB Hibesi: a) Grup 1’den Grup 1’e, b) Grup 2’den Grup 2’ye ve c) Grup 3’ten Grup 3’e benzer 

hayat pahalılığı olan bir ülkeye yönelik hareketlilik faaliyetlerinde, aylık 200 ila 400 AVRO tutarında orta bir aralık 

uygulanacaktır. 

 

 Daha yüksek aralığa sahip AB Hibesi: Ulusal Ajans tarafından uygulanan orta aralık artı en az 50 AVRO seviyesine 

karşılık gelmektedir ve aylık 250 ila 500 AVRO arasında değişmektedir. Daha yüksek hayat pahalılığı olan bir 

ülkeye yönelik hareketlilik faaliyetlerinde uygulanacaktır: a) Grup 2’den Grup 1’e, b) Grup 3’ten Grup 1 ve 2 

ülkelerine 

 

 Daha düşük aralığa sahip AB Hibesi: Ulusal Ajans tarafından uygulanan orta aralık eksi en az 50 AVRO seviyesine 

karşılık gelmektedir ve aylık 150 ila 400 AVRO arasında değişmektedir. Daha düşük hayat pahalılığı olan bir 

ülkeye yönelik hareketlilik faaliyetlerinde uygulanacaktır: a) Grup 1’den Grup 2’ ve 3 ülkelerine, b) Grup 2’den Grup 

3’e  

 

Yararlanıcılar tarafından ülkelerinde başvurulacak tutarlar tanımlanırken, Ulusal Ajanslar iki özel ölçütü dikkate 

alacaktır: 

 AB hibesini tamamlamak için ulusal, bölgesel veya yerel seviyede özel veya kamu kurum/kuruluşlardan alınabilecek 

diğer ortak finansman kaynaklarının seviyesi ve mevcudiyeti 

 Yurt dışında eğitim yapmayı veya öğretim görmeyi hedefleyen öğrencilerin genel talep seviyesi  

Ulusal Ajanslar, ulusal seviyede tutarlar yerine aralıklar belirlemek suretiyle yükseköğretim kurumlarına esneklik 

tanımaya karar verebilir. Bu karar, örneğin ortak finansmanın bölgesel veya kurumsal seviyede mevcut olduğu 

ülkelerde, gerekçeli temellere dayandırılmalıdır. 

 
ÖLÇÜT 2 –ÖZEL HEDEF KİTLELERE, FAALİYETLERE VE GÖNDEREN ÜLKE/BÖLGELERE YÖNELİK İLAVE 

DESTEK 

Dezavantajlı geçmişe sahipüniversite öğrencileri (özel ihtiyaçları olanlar haricinde) 

Belirli bir Program Ülkesinde Erasmus+’nın uygulanmasından sorumlu olan Ulusal Ajanslar ile birlikte, ulusal makamlar, 

ülkelerindeki tüm Yükseköğretim Kurumlarının kendi AB hibelerinden dezavantajlı öğrencilere aylık 100 ila 200 AVRO 

arasında değişen tutarlarda telafi ödemesi yapmasına karar verebilir (dâhil olma/dışarda kalma seçeneğine dayanarak, 

hali hazırda ulusal seviyede sağlanan desteğe bağlı olarak). Kesin seviye ve uygulanacak kriterler ulusal makamlar 

tarafından ulusal seviyede belirlenecektir.  

 

Staj yapan öğrenciler  

Staj yapan öğrenciler AB hibesinden aylık 100 ila 200 AVRO arasında değişen bir tutarda telafi ödemesi alacaktır. 

Kesin seviye Ulusal Ajanslar ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından talep seviyesine ve bu türden hareketlilik için 

geçerli ortak finansman seviyesine göre belirlenecektir. Her durumda, öğrencinin ev sahibi işletmeden alabileceği her 

türlü telafi ödemesi ve/veya ayni katkıdan bağımsız olarak, aynı yükseköğretim kurumundaki tüm öğrencilere aynı 

seviye verilmelidir. Dezavantajlı öğrencilere yapılan telafi ödemesi bu durumda söz konusu olmayacaktır.  

 

Çevre Dışı Program Ülkeleri ve bölgelerden gelen üniversite öğrencileri   

Diğer Program Ülkelerinden uzak olmanın getirdiği kısıtlar dikkate alınarak, çevre dışı bölgelerden, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetiminden, İzlanda, Malta ve Denizaşırı Ülke ve Topraklardan gelen öğrenciler, bireysel destek olarak aşağıda 

belirtilen daha yüksek tutarları alacaktır: 
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Nereden  Nereye Tutar 

Çevre Dışı Bölgeler, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi, İzlanda ve Malta, Deniz Aşırı Ülkeler 

ve Topraklar 

Grup 1 ülkeleri Aylık 750 AVRO 

Grup 2 ülkeleri Aylık 700 AVRO 

Grup 3 ülkeleri Aylık 650 AVRO 
 
 

Buna ek olarak, bu ülkelerden öğrenciler seyahat maliyetini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaktır: 

Seyahat mesafeleri Tutar 

100 ila 499 KM arasında: Katılımcı başına 180 AVRO  

500 ila 1999 KM arasında: Katılımcı başına 275 AVRO  

2000 ila 2999 KM arasında: Katılımcı başına 360 AVRO  

3000 ila 3999 KM arasında: Katılımcı başına 530 AVRO  

4000 ila 7999 KM arasında: Katılımcı başına 820 AVRO  

8000 KM veya daha fazla: Katılımcı başına 1100 AVRO  

 

Stajyerlere veya dezavantajlı geçmişi olanlara yapılan telafi ödemeleri bu durumda söz konusu olmayacaktır.  

 

Yükseköğretim kurumları tarafından tanımlanan finansal destek seviyesi 

Her durumda, yükseköğretim kurumları kendi kurumları bünyesinde AB oranlarını tanımlarken ve/veya uygularken, 

aşağıdaki ilke ve ölçütlere uyacaktır: 

 Oranlar objektif ve şeffaf bir şekilde, yukarıda açıklanan tüm ilkeleri ve metodolojiyi (başka bir deyişle hareketliliğin 

akışının yanı sıra ek hibe) dikkate alarak tanımlanmalı ve/veya uygulanmalıdır  

 Aynı türden hareketlilikler- öğrenim veya  staj- için aynı ülke grubuna giden tüm öğrencilere aynı hibe verilmelidir 

(dezavantajlı geçmişe sahip olan veya özel ihtiyaçları olan öğrenciler hariç). 
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C) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İÇİN HİBE DESTEĞİ  
 

Personel aşağıda belirtilen şekilde, yurt dışında geçirdikleri döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak bir AB hibesi alacaktır: 

 

Uygun maliyet Finansman 

mekanizması 

Tutar Tahsis kuralı 

Seyahat 

Katılımcıların yerleşik oldukları 

yerden faaliyet yerine gitmek ve 

dönmek için yaptıkları seyahat 

maliyetine katkı 

Birim maliyet 

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  Katılımcı 

başına 180 AVRO  

 
 
 
 
 
 
Kişi başına seyahat mesafesine 
bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa 
Komisyonu tarafından sağlanan 
mesafe hesaplayıcısı kullanılarak 
hesaplanmalıdır. 

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:  Katılımcı 
başına 275 AVRO  

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı 
başına 360 AVRO  

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı 
başına 530 AVRO  

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı 
başına 820 AVRO  

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı  
başına 1100 AVRO  

Bireysel destek  

Katılımcıların faaliyeti esnasındaki 

harcırahı ile doğrudan bağlantılı 

maliyet 

Birim maliyet 

Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük A1.1  

+ 

Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında:  Katılımcı başına günlük  

A1.1’in %70’i 

 Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır 
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TABLO A – BİREYSEL DESTEK (TUTARLAR GÜN BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)   

 

Tutarlar ev sahibi ülkeye bağlıdır. Bu tutarlar aşağıda yer alan tablodaki asgari ve azami aralıklar içerisinde 

belirlenecektir. Yararlanıcılar tarafından ülkelerinde uygulanacak tutarların belirlenmesinde, Ulusal Ajanslar, Ulusal 

Makamlar ile mutabakat halinde iki özel ölçütü dikkate alacaktır: 

 AB hibesini tamamlamak için ulusal, bölgesel veya yerel seviyede özel veya kamu kurum/kuruluşlardan alınabilecek 

diğer ortak finansman kaynaklarının seviyesi ve mevcudiyeti 

 Yurt dışında eğitim vermeyi veya öğretim görmeyi hedefleyen personelin genel talep seviyesi  

 

Aynı aralık içerisinde yer alan tüm varış ülkelerine aynı yüzde uygulanmalıdır. Tüm varış ülkelerine aynı tutarı vermek 

mümkün değildir. 

 
 

Ev sahibi ülke 

 

Personel hareketliliği 

Asgari-Azami (günlük) 

A1.1 

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere  80-160 

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, 

Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, 

Macaristan, Avusturya, Polonya, Romanya, Finlandiya, 

İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Türkiye 

70-140 

Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz Slovakya, 

Makedonya  
60-120 

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 50-100 

 

Ulusal Ajanslar, ulusal seviyede tutarlar yerine aralıklar belirlemek suretiyle yükseköğretim kurumlarına esneklik 

tanımaya karar verebilir. Bu karar, örneğin ortak finansmanın bölgesel veya kurumsal seviyede mevcut olduğu 

ülkelerde, gerekçeli temellere dayandırılmalıdır. 

 
Kesin tutarlar her bir Ulusal Ajansın ve yükseköğretim kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır.


