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EK-1: Yükseköğretim Kurumları için 2017 Başvuru Dönemi Ara Rapor Sonrası İlave Hibe
Dağıtım Yöntemi
1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği


Öğrenci öğrenim hibesi talebinin toplam talep içerisindeki oranı (%35,36568)
dağıtılacak toplam tutarla (908.040 Avro) çarpılarak 321.134 Avro öğrenci öğrenim
hareketliliği için ayrıldı.



Toplam bütçeden 311.634 Avro bu kalem için kullanıldı.



Toplam sözleşme tutarı 1 milyon Avro üzeri olan yükseköğretim kurumlarının ek hibe
talepleri dikkate alınmadı.



500 € altındaki artış talepleri dikkate alınmadı.



Ara rapor son gönderim tarihi olan 30 Nisan 2018’den sonra gönderilen raporların
iadeleri dikkate alındı, ancak artış talepleri dikkate alınmadı.



16 ay süreli projelerin artış talebi dikkate alınmadı.



Kurumların 2017 dönemi ara raporda Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için talep ettikleri
hibe toplamının ortalaması (8.028 Avro) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği artış talepleri
için üst sınır kabul edilerek talep düzeltmesi gerçekleştirildi.



Kurumların “Performans Sapması” hesaplandı. Bunun için 2015 yılı tahsisat/kullanım
oranları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal
sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun performans sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Anlaşma/ Kontenjan Sapması” hesaplandı. Bunun için Erasmus+
Programı kapsamındaki ikili anlaşma ve kontenjan sayıları alındı, tüm kurumların
ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal sapmalar hesaplanarak
kurumların anlaşma ve kontenjan sapmaları belirlendi, iki değerin ortalaması ilgili
kurumun anlaşma/kontenjan sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Öğrenci Sayısı Sapması” hesaplandı. Bunun için kurumların öğrenci
sayıları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal
sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun öğrenci sayısı sapması olarak tespit
edildi.



Taban tutar ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm kurumlara eşit dağıtılması
durumunda elde edilen tutar olarak belirlendi.
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Kurumların taban tutarlara ilave olarak alacakları hibelerin 2017 yılı ara dağıtım
talepleri, performans durumları, anlaşma/kontenjan sayıları ve öğrenci sayıları
doğrultusunda belirlenmesi hedeflendi. Bu kapsamda performansları Türkiye
ortalamasının üzerinde olan kurumların 2017 yılı düzeltilmiş ara dağıtım talepleri
alınarak bu rakamın % 12’si ile performans sapması, % 6’sı ile anlaşma/kontenjan
sapması ve % 6’sı ile öğrenci sayısı sapması ile çarpılarak elde edilen miktarların
toplamı taban tutarlara ilave edildi.



Erasmus+ programına daha geç başladıkları için düşük hibe alan kurumları desteklemek
ve kurumlara dengeli dağıtımını sağlamak için karşılama oranıyla çarpımdan önce
sınırlama yapıldı. Sınırlama değeri olarak ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm
kurumlara eşit dağıtılması durumunda elde edilen ortalama tutar kullanıldı.



Performansı Türkiye ortalamasının altında olan kurumların artış miktarı ilk tahsisatın
%20’sini aşmayacak şekilde sınırlandırıldı.



Hesaplanan hibeler toplamı ile ayrılan toplam bütçe arasındaki oran karşılama oranı
olarak tespit edildi. Hesaplanan hibeler karşılama oranı ile çarpıldı.



Nihai hibeler talebi ve ilk tahsisatta verilen hibeyi aşmayacak şekilde belirlendi, elde
edilen tutar kişi başına belirlenen ortalama hibenin katı olacak şekilde aşağıya çekildi.
Kişi başı ortalama hibe, öğrenci öğrenim için 1.000 Avro olarak alındı.



Tahsisi öngörülen hibe tutarlarının ortalama hibelere bölünmesi suretiyle üniversitelerin
tahmini ilave öğrenci sayıları hesaplandı.
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2. Öğrenci Staj Hareketliliği


Öğrenci staj hibesi talebinin toplam talep içerisindeki oranı (%27,66341) dağıtılacak
toplam tutarla (908.040 Avro) çarpılarak 251.195 Avro öğrenci staj hareketliği için
ayrıldı



Toplam bütçeden 237.070 Avro bu kalem için kullanıldı



Toplam sözleşme tutarı 1 milyon Avro üzeri olan yükseköğretim kurumlarının ek hibe
talepleri dikkate alınmadı.



500 € altındaki artış talepleri dikkate alınmadı.



Ara rapor son gönderim tarihi olan 30 Nisan 2018’den sonra gönderilen raporların
iadeleri alındı ancak artış talepleri dikkate alınmadı.



16 ay süreli projelerin artış talebi dikkate alınmadı.



Kurumların 2017 dönemi ara raporda Öğrenci Staj Hareketliliği için talep ettikleri hibe
toplamının ortalaması (6.441 Avro) Öğrenci Staj Hareketliliği artış talepleri için üst
sınır kabul edilerek talep düzeltmesi gerçekleştirildi.



Kurumların “Performans Sapması” hesaplandı. Bunun için 2015 yılı tahsisat/kullanım
oranları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal
sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun performans sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Anlaşma/ Kontenjan Sapması” hesaplandı. Bunun için Erasmus+
Programı kapsamındaki ikili anlaşma ve kontenjan sayıları alındı, tüm kurumların
ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal sapmalar hesaplanarak
kurumların anlaşma ve kontenjan sapmaları belirlendi, iki değerin ortalaması ilgili
kurumun anlaşma/kontenjan sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Öğrenci Sayısı Sapması” hesaplandı. Bunun için kurumların öğrenci
sayıları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal
sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun öğrenci sayısı sapması olarak tespit
edildi.



Taban tutar ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm kurumlara eşit dağıtılması
durumunda elde edilen tutar olarak belirlendi.



Kurumların taban tutarlara ilave olarak alacakları hibelerin 2017 yılı ara dağıtım
talepleri ve performans durumları, anlaşma/kontenjan sayıları ve öğrenci sayıları
doğrultusunda belirlenmesi hedeflendi. Bu kapsamda performansları Türkiye
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ortalamasının üzerinde olan kurumların 2017 yılı düzeltilmiş ara dağıtım talepleri
alınarak bu rakamın % 12’si ile performans sapması, % 6’sı ile anlaşma/kontenjan
sapması ve % 6’sı ile öğrenci sayısı sapması çarpılarak elde edilen miktarların toplamı
taban tutarlara ilave edildi.


Erasmus+ programına daha geç başladıkları için düşük hibe alan kurumları desteklemek
ve kurumlara dengeli dağıtımını sağlamak için karşılama oranıyla çarpımdan önce
sınırlama yapıldı. Sınırlama değeri olarak ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm
kurumlara eşit dağıtılması durumunda elde edilen ortalama tutar kullanıldı.



Performansı Türkiye ortalamasının altında olan kurumların artış miktarı ilk tahsisatın
%20’sini aşmayacak şekilde sınırlandırıldı.



Hesaplanan hibeler toplamı ile ayrılan toplam bütçe arasındaki oran karşılama oranı
olarak tespit edildi. Hesaplanan hibeler karşılama oranı ile çarpıldı.



Nihai hibeler talebi ve ilk tahsisatta verilen hibeyi aşmayacak şekilde belirlendi, elde
edilen tutar kişi başına belirlenen ortalama hibenin katı olacak şekilde aşağıya çekildi.
Kişi başı ortalama hibe, öğrenci staj hareketliliği için 1.000 Avro olarak alındı.



Tahsisi öngörülen hibe tutarlarının ortalama hibelere bölünmesi suretiyle üniversitelerin
tahmini ilave öğrenci sayıları hesaplandı.
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3. Personel Ders Verme Hareketliliği


Personel ders verme hibesi talebinin toplam talep içerisindeki oranı (%18,24332)
dağıtılacak toplam tutarla (908.040 Avro) çarpılarak 165.657 Avro personel ders verme
hareketliliği için ayrıldı.



Toplam bütçeden 148.138 Avro bu kalem için kullanıldı.



Toplam sözleşme tutarı 1 milyon Avro üzeri olan yükseköğretim kurumlarının ek hibe
talepleri dikkate alınmadı.



500 € altındaki artış talepleri dikkate alınmadı.



Ara rapor son gönderim tarihi olan 30 Nisan 2018’den sonra gönderilen raporların
iadeleri alındı ancak artış talepleri dikkate alınmadı.



16 ay süreli projelerin artış talebi dikkate alınmadı.



Kurumların 2017 dönemi ara raporda Personel Ders Verme Hareketliliği için talep
ettikleri hibe toplamının ortalaması (2.761 Avro) Personel Ders Verme Hareketliliği
artış talepleri için üst sınır kabul edilerek talep düzeltmesi gerçekleştirildi.



Kurumların “Performans Sapması” hesaplandı. Bunun için 2015 yılı tahsisat/kullanım
oranları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal
sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun performans sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Anlaşma/ Kontenjan Sapması” hesaplandı. Bunun için Erasmus+
Programı kapsamındaki ikili anlaşma ve kontenjan sayıları alındı, tüm kurumların
ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal sapmalar hesaplanarak
kurumların anlaşma ve kontenjan sapmaları belirlendi, iki değerin ortalaması ilgili
kurumun anlaşma/kontenjan sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Öğretim Elemanı Sayısı Sapması” hesaplandı. Bunun için kurumların
öğretim elemanı sayıları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama
değerden oransal sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun öğretim elemanı sayısı
sapması olarak tespit edildi.



Taban tutar ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm kurumlara eşit dağıtılması
durumunda elde edilen tutar olarak belirlendi.



Kurumların taban tutarlara ilave olarak alacakları hibelerin 2017 yılı ara dağıtım
talepleri, performans durumları, anlaşma/kontenjan sayıları ve öğretim elemanı sayıları
doğrultusunda belirlenmesi hedeflendi. Bu kapsamda performansları Türkiye
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ortalamasının üzerinde olan kurumların 2017 yılı düzeltilmiş ara dağıtım talepleri
alınarak bu rakamın % 12’si ile performans sapması, % 6’sı ile anlaşma/kontenjan
sapması ve % 6’sı ile öğretim elemanı sayısı sapması ile çarpılarak elde edilen
miktarların toplamı taban tutarlara ilave edildi.


Erasmus+ programına daha geç başladıkları için düşük hibe alan kurumları desteklemek
ve kurumlara dengeli dağıtımını sağlamak için karşılama oranıyla çarpımdan önce
sınırlama yapıldı. Sınırlama değeri olarak ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm
kurumlara eşit dağıtılması durumunda elde edilen ortalama tutar kullanıldı.



Performansı Türkiye ortalamasının altında olan kurumların artış miktarı ilk tahsisatın
%25’ini aşmayacak şekilde sınırlandırıldı.



Hesaplanan hibeler toplamı ile ayrılan toplam bütçe arasındaki oran karşılama oranı
olarak tespit edildi. Hesaplanan hibeler karşılama oranı ile çarpıldı.



Nihai hibeler talebi ve ilk tahsisatta verilen hibeyi aşmayacak şekilde belirlendi, elde
edilen tutar kişi başına belirlenen ortalama hibenin katı olacak şekilde aşağıya çekildi.
Kişi başı ortalama hibe, personel ders verme hareketliliği için 550 Avro olarak alındı.



Tahsisi öngörülen hibe tutarlarının ortalama hibelere bölünmesi suretiyle üniversitelerin
tahmini ilave personel sayıları hesaplandı.
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4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği


Personel eğitim alma hibesi talebinin toplam talep içerisindeki oranı (%18,72760)
dağıtılacak toplam tutarla (908.040 Avro) çarpılarak 170.054 Avro personel eğitim alma
Hareketliği için ayrıldı



Toplam bütçeden 128.638 Avro bu kalem için kullanıldı



Toplam sözleşme tutarı 1 milyon Avro üzeri olan yükseköğretim kurumlarının ek hibe
talepleri dikkate alınmadı.



500 € altındaki artış talepleri dikkate alınmadı.



Ara rapor son gönderim tarihi olan 30 Nisan 2018’den sonra gönderilen raporların
iadeleri alındı ancak artış talepleri dikkate alınmadı.



16 ay süreli projelerin artış talebi dikkate alınmadı.



Kurumların 2017 dönemi ara raporda Personel Eğitim Alma Hareketliliği için talep
ettikleri hibe toplamının ortalaması (2.699 Avro) Personel Eğitim Alma Hareketliliği
artış talepleri için üst sınır kabul edilerek talep düzeltmesi gerçekleştirildi.



Kurumların “Performans Sapması” hesaplandı. Bunun nihai 2015 yılı tahsisat/kullanım
oranları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal
sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun performans sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Anlaşma/ Kontenjan Sapması” hesaplandı. Bunun için Erasmus+
Programı kapsamındaki ikili anlaşma ve kontenjan sayıları alındı, tüm kurumların
ortalama değeri hesaplandı ve ortalama değerden oransal sapmalar hesaplanarak
kurumların anlaşma ve kontenjan sapmaları belirlendi, iki değerin ortalaması ilgili
kurumun anlaşma/kontenjan sapması olarak tespit edildi.



Kurumların “Öğretim Elemanı Sayısı Sapması” hesaplandı. Bunun için kurumların
öğretim elemanı sayıları alındı, tüm kurumların ortalama değeri hesaplandı ve ortalama
değerden oransal sapmalar hesaplanarak sonuçları ilgili kurumun öğretim elemanı sayısı
sapması olarak tespit edildi.



Taban tutar ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm kurumlara eşit dağıtılması
durumunda elde edilen tutar olarak belirlendi.



Kurumların taban tutarlara ilave olarak alacakları hibelerin 2017 yılı ara dağıtım
talepleri ve performans durumları, anlaşma/kontenjan sayıları ve öğretim elemanı
sayıları doğrultusunda belirlenmesi hedeflendi. Bu kapsamda performansları Türkiye
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ortalamasının üzerinde olan kurumların 2017 yılı düzeltilmiş ara dağıtım talepleri
alınarak bu rakamın % 12’si ile performans sapması, % 6’sı ile anlaşma/kontenjan
sapması ve % 6’sı ile öğretim elemanı sayısı sapması çarpılarak elde edilen miktarların
toplamı taban tutarlara ilave edildi.


Erasmus+ programına daha geç başladıkları için düşük hibe alan kurumları desteklemek
ve kurumlara dengeli dağıtımını sağlamak için karşılama oranıyla çarpımdan önce
sınırlama yapıldı. Sınırlama değeri olarak ayrılan bütçenin ek hibe talep eden tüm
kurumlara eşit dağıtılması durumunda elde edilen ortalama tutar kullanıldı.



Performansı Türkiye ortalamasının altında olan kurumların artış miktarı ilk tahsisatın
%25’ini aşmayacak şekilde sınırlandırıldı.



Hesaplanan hibeler toplamı ile ayrılan toplam bütçe arasındaki oran karşılama oranı
olarak tespit edildi. Hesaplanan hibeler karşılama oranı ile çarpıldı.



Nihai hibeler talebi ve ilk tahsisatta verilen hibeyi aşmayacak şekilde belirlendi, elde
edilen tutar kişi başına belirlenen ortalama hibenin katı olacak şekilde aşağıya çekildi.
Kişi başı ortalama hibe personel eğitim alma hareketliliği için 550 Avrodur.



Tahsisi öngörülen hibe tutarlarının ortalama hibelere bölünmesi suretiyle üniversitelerin
tahmini ilave personel sayıları hesaplandı.
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