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Bu belge, Erasmus+ Program Rehberinde belirlenen çerçeveye uygun olarak, akredite 
kuruluşlara hibe tahsis edilmesine ilişkin ayrıntılı kuralları tanımlar: 

 
Başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan Erasmus Planının kalitesi, akreditasyon 
başvurusu aşamasında değerlendirilmiştir ve bu nedenle hibe tahsis aşamasında 
niteliksel değerlendirme yapılmayacaktır. Uygun olan her hibe başvurusu hibe alacaktır. 

 
Verilen hibe miktarı, aşağıda belirtilmiş olan unsurlara bağlı olacaktır: 

 
 

- akredite başvuru sahiplerine tahsis edilebilecek toplam bütçe, 
- talep edilen faaliyetler, 
- temel ve azami hibe, 
- hibe tahsis kriterleri: finansal performans, nitel performans, politika öncelikleri ve 

coğrafi denge. 
 
 

Bu belgede, temel ve azami hibe, hibe tahsis kriterlerinin puanlanması, her bir kriterin 
ağırlıklandırılması, hibe tahsis yöntemi ve akredite kuruluşlar için mevcut bütçe ile ilgili 
ayrıntılı kurallar yer almaktadır. 
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1.  MEVCUT BÜTÇE 
 

Akredite başvuru sahiplerine tahsis 
edilebilecek toplam bütçe1 
 

Türkiye Ulusal Ajansı mesleki eğitim KA1 

bütçesinin % 80’i 

 
 
Mevcut bütçe, geçerli olan hibe tahsis kriterleri arasında en az aşağıdaki şekilde 
paylaştırılacaktır2: 

 
 
Temel hibeler ve finansal performans 

Mesleki eğitimde akredite başvuru sahiplerine 
tahsis edilecek mevcut toplam bütçenin yaklaşık 
% 35'i 

 
Nitel performans ve politika öncelikleri 

Mesleki eğitimde akredite başvuru sahiplerine 
tahsis edilecek mevcut toplam bütçenin yaklaşık 
% 25’i 

 
Coğrafi denge 

Mesleki eğitimde akredite başvuru sahiplerine 
tahsis edilecek mevcut toplam bütçenin yaklaşık 
% 13'ü 

Katılımcılar için dâhil etme desteği ve istisnai 
masraflar2 

 

Mesleki eğitimde akredite başvuru sahiplerine 
tahsis edilecek mevcut toplam bütçenin yaklaşık 
% 2'si 

 
 

                                                           
1 Tüm başvuru sahiplerine bu belgede belirtilen kurallara göre azami miktar verilmişse, nihai tahsis edilen hibe, belirtilen 

miktardan daha düşük olabilir. Ek hibe sağlanması durumunda, Ulusal Ajans mevcut bütçeyi artırabilir. 

 
2 İstisnai olarak, tüm başvuru sahiplerine bu belgede belirtilen kurallara göre azami hibe tahsis edilmişse veya yuvarlama 

kuralları nedeniyle küçük bir düzeltme gerekiyorsa, belirtilen tutarlar düşürülebilir. 
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2.  TALEP EDİLEN FAALİYETLERİN UYGULANMASI İÇİN GEREKEN 
TAHMİNİ BÜTÇENİN HESAPLANMASI 
 
Ulusal Ajans, her bir başvuru sahibi tarafından talep edilen faaliyetleri uygulamak için gereken 

tahmini bütçeyi hesaplayacaktır. Tahmini bütçenin hesaplanması, Program Rehberinde 

tanımlanan birim maliyetler ve benzer faaliyetler için tahsis edilen hibeye ilişkin geçmiş veriler 

göz önünde bulundurularak yapılacaktır. 
 
Her biri büyük ölçüde kendine özgü duruma bağlı olan; katılımcıların dâhil etme desteği ile istisnai 

masraflar için standart bir bütçe tahmini yapılamaz. Bu tür masraflar için yapılan talepler, 

başvurunun bir parçası olarak başvuru sahibi tarafından sunulan açıklama, gerekçelendirme ve 

tahmini miktara göre değerlendirilecektir. Buna ek olarak, yararlanıcılar Ulusal Ajansa yazılı bir 

talepte bulunarak proje uygulamasının ilk 12 ayında bu tür masraflar için ek talepte 

bulunabilirler. Bu tür talepler, hibe mevcut olduğu sürece, kabul sırasına göre Ulusal Ajans 

tarafından değerlendirilecektir. 

Her durumda, tahsis edilen hibe miktarı, başvuru sahibi tarafından talep edilen tüm faaliyetleri 

uygulamak için gereken tahmini bütçeden yüksek olmayacaktır. 
 
2.1.Azami hibe3 

 
Ulusal Ajans, herhangi bir azami hibe belirlemeyecektir. 

 
2.2. Rekabete dayalı bütçe tahsisi 

 
Akredite başvuru sahiplerine tahsis edilecek toplam bütçe, başvuru sahiplerinin talep ettikleri 

faaliyetlerin uygulanması için gerekli bütçeyi sağlamaya yeterli gelmediği takdirde, 3. bölümde 

açıklandığı şekilde rekabete dayalı bütçe tahsisi yapılır. Buna karşın, mevcut toplam bütçe tüm 

başvuru sahiplerinin taleplerinin tamamını karşılamak için yeterli ise 3. bölümde açıklanan bütçe 

tahsis kuralları geçerli olmayacaktır. 
 
 

3.  BÜTÇE TAHSİS KURALLARI 
 
Bütçe tahsisi çok aşamalı bir süreçle gerçekleşecektir. Her aşamada, mevcut bütçe tanımlanan 

kriterlere göre uygun başvuru sahipleri arasında paylaştırılacaktır. 
 
Aşağıda belirtilen aşamalardan herhangi birinde, talep edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için 

gerekli bütçenin tamamını alan başvuru sahipleri sonraki hibe tahsis aşamalarına 

katılamayacaklardır. Artakalan hibe, her aşama için belirtilen tahsis kurallarına uygun şekilde diğer 

                                                           
3 Azami hibelere ilişkin genel kurallara ek olarak, gözlem/kontrol altındaki başvuru sahiplerine verilen hibe, kontrol 

önlemlerinin oluşturulmasına ilişkin özel karara uygun olarak Ulusal Ajans tarafından daha da sınırlandırılabilir. 
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başvuru sahipleri arasında paylaştırılacaktır. Tahsis edilen tüm tutarlar en yakın Avro tutarına 

yuvarlanacaktır. 

 

Bu bölümde, "tamamlanmış akredite projeler" ifadesi bitiş tarihi 1 Aralık 2022'den4 önce olan ve 

mevcut başvuruda kullanılan akreditasyonla bağlantılı (eylem türü KA121) hibe sözleşmeleriyle 

ilgilidir. 

 

Ek olarak, hafif akreditasyon prosedürü aracılığıyla akredite edilmiş kuruluşlar için eski Mesleki 

Eğitim Hareketlilik Charter (KA116) ile bağlantılı hibe anlaşmaları dikkate alınacaktır. 
 

3.1. İlk aşama: Temel hibeler ve finansal performans 
 
Tahsis sürecinin başlangıcında her bir başvuru sahibine temel bir hibe sağlanacaktır5. Temel 

hibenin amacı, tüm akredite kuruluşların asgari sayıda hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmelerine 

ve Erasmus Planı hedeflerine ulaşmalarına imkân sağlamaktır. 

 

Hareketlilik konsorsiyumları için temel hibe miktarı, hem yeni akredite kuruluşlar hem de deneyimli 

başvuru sahipleri için konsorsiyumun büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

 
 

Konsorsiyumda yer alan 

kuruluş sayısı 

Kuruluş başına geçerli 

temel hibe miktarı 

1 – 15 5.000 AVRO 

16 – 25 4.000 AVRO 

26 – 50 3.000 AVRO 

51 – 100 2.000 AVRO 

101+ 1.000 AVRO 

 

Bireysel Akredite kurumlar için temel hibe 10.000 Avro’dur. 

 

Yukarıdaki dağıtım kurallarını uyguladıktan sonra temel hibeye ayrılan bütçeden kalan bütçe 

olması durumunda bu bütçe başvuru sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılarak önceden 

hesaplanan tutara eklenecek ve nihai temel hibe oluşacaktır.  

 

Yeterli hibe olması durumunda Ulusal Ajans son başvuru tarihinden sonra temel hibeyi 

arttırabilecektir. 

 

                                                           
4 Ulusal Ajans, başvuru sahiplerinin performansını hesaplarken, COVID-19 salgını veya yararlanıcının kontrolü dışındaki 

diğer olaylardan olumsuz etkilenen geçmiş projeleri dikkate almayabilir (mücbir sebepler). 

5 İstisnai olarak, temel hibe azami hibeden yüksekse, temel hibe buna göre sınırlandırılacaktır. 
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3.2. İkinci aşama: Nitel performans ve politika öncelikleri 
 

Nitel performans kriterinin amacı, akredite kuruşların kaliteli faaliyetler sunmalarını ve Erasmus 

Planlarının hedeflerine kademeli olarak ulaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öncelikli faaliyetlerin 

uygulanmasını teklif eden başvuru sahipleri yüksek puan alabilir. 
 

Bu kategoride ayrılan bütçe, başvuru sahipleri arasında puanları ile orantılı olarak 

paylaştırılacaktır.  

 

Her bir başvuru sahibinin toplam puanı iki adımda hesaplanır: 

 
a) En az bir akredite proje tamamlamış adaylar için taban puan, tamamlanan son akredite 

projenin final raporu değerlendirme puanına eşit olacaktır. 

 

Henüz herhangi bir akredite projeyi tamamlamamış adaylar için taban puan, akreditasyon 

başvurularının (veya Mesleki Eğitim Charter başvurusunun) değerlendirme puanına eşit 

olacaktır. 
 

b) Aşağıdaki kriterlere göre taban puanın üzerine ek puan uygulanacaktır: 

 
• Mesleki eğitim uzun dönem öğrenici hareketliliğinin ( ErasmusPro) uygulanması 

 (Öğrenici hareketliliği katılımcı sayısı içindeki her %10’luk pay için +5 puan ve en fazla 60 
puan) 

• Mesleki eğitimde özel öneme sahip belirli faaliyet türlerinin uygulanması (İş başı gözlem 
ve eğitim-öğretim görevlendirilmeleri) 

 (Katılımcı sayısı başına +1 puan ve en fazla 15 puan) 

• Daha az fırsata sahip katılımcıların katılımı 

 (Katılımcı sayısı içindeki her %10’luk dilim için +1 puan ve en fazla 5 puan) 

  
 
3.3. Üçüncü aşama: Coğrafi denge 

 
Coğrafi denge kriteri için mevcut bütçe, başvuru sahipleri arasında aşağıdaki şekilde hesaplanacak 

olan coğrafi denge puanları ile orantılı olarak paylaştırılacaktır.  

Her bir başvuru sahibine 100 üzerinden bir puan verilecektir. Bu puanlar hesaplanırken aşağıdaki 

göstergeler ve oranlar kullanılacaktır. 
 

   Her bir ilin toplam nüfusu (75 puan üzerinden) 

•   Her bir ilde ilgili alanda eğitim ve öğretim sağlayan hedef kuruluşların sayısı (25 puan 
üzerinden) 
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4. TAHSİS EDİLEN TOPLAM HİBE MİKTARI VE TAHSİS İÇİN HEDEFLER 
 
Her bir başvuru sahibi için tahsis edilecek toplam hibe miktarı, yukarıda sayılan tahsis 

aşamalarında aldıkları miktarların toplamı olacaktır. Katılımcılar için herhangi bir dâhil etme 

desteği ve istisnai masraflar talebi Ulusal Ajans tarafından onaylanmışsa, bu miktarlar tahsis 

edilecek olan toplam hibe miktarına eklenecektir. 
 
Hibe sözleşmesi yapılmadan önce, Ulusal Ajans hibe dağıtımı için uygun hedefleri dikkate alarak 

hesaplama yapacaktır. Başvuru sahibine, talep edilen faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gereken 

bütçenin tamamı tahsis edilmişse, başvuruda talep edilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. Verilen 

hibe, talep edilen faaliyetlerin uygulanması için gereken bütçeden düşükse, hedeflenen 

faaliyetlerin gerçekleştirebilmesi amacıyla ilgili faaliyetler orantılı olarak azaltılacaktır. 

 

Ulusal Ajans, tahsis edilen bütçe ile hedeflenen faaliyetler arasında daha iyi uyum sağlamak, 

onaylanmış Erasmus Planı ile tutarlılığı sağlamak, öncelikli faaliyetler için yeterli desteği sağlamak 

ve talep edilen her bir faaliyet türünde ve kategoride en az bir katılımcının dâhil olmasını 

sağlamak amacıyla Program Rehberinde tanımlanan kısıtlamalara uygun bir şekilde sınırlı 

değişiklikler yapabilecektir. 

 

Yararlanıcılar, onaylanmış Erasmus Planı kapsamında, hedeflenen faaliyetlerini geniş bir 

esneklikle uygulayabilecektir. Uygun görülen faaliyetler ve hedefler için yapılan çalışmalar nihai 

rapor aşamasında değerlendirilecektir. 


