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2022 Başvuru Dönemi  

KA171 Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 
 

Genel bilgi: 
 

 2022 başvuru döneminde, KA171 proje türüne dahil olan 12 farklı bölge bulunmaktadır.  
 

 Avrupa Komisyonu tarafından Merkeze söz konusu 12 bölge için ayrı ayrı hibe tahsisatı 
yapılmıştır. Her bölge için tahsis edilen hibe o bölge için kullanılabilmektedir.   
 

 Yükseköğretim kurumları, KA171 başvuru formu aracılığı ile söz konusu 12 bölgeden 
hareketlilik gerçekleştirmek istedikleri bölgeler için Merkezimizden hibe talebinde 
bulunabilmektedirler. 

 
Teknik işlemler: 
 
 Yükseköğretim kurumlarının talepleri incelenerek, 60 puan altında alan bölgelere ait tüm 

akışlar “rejected” konumuna getirilmiştir. Bununla birlikte, 60 puan üzerinde alıp, başvuru 
formunda yer alan sorulardan herhangi biri için barajı aşamayan bölgelere ait akışlar da 
“rejected” konumuna getirilmiştir.  
 

 Herhangi bir ülke için, 4 akıştan fazla hibe talebinde bulunan kurumlar tespit edilip akış 
sayısı 4’e indirilmiştir. 

 
 Başvuru formları aracılığı ile imkanı kısıtlı öğrenciler için talep edilen ilave hibe miktarları 

ile yeşil seyahat talepleri, tüm kurumlar için sıfırlanmıştır.  
 

 Tüm talepler, her bir bölge altında, bağımsız dış uzmanların verdiği konsolide puanlar 
dikkate alınarak, ülkeye, faaliyet türüne ve faaliyet yönüne göre sıralanmıştır.  
 

Talep sınırlandırma işlemleri: 
 

 2022 başvuru döneminde yükseköğretim kurumlarımız öğrenci ve personel hareketliliği adı 
altında 2 farklı hareketlilik türü için başvuru yapabilmektedirler. 
 

 Öncelikle, başvuru yapılan her bir akış için kişi başı talep edilen süreler analiz edilerek, 
Merkezin hibe kısıtı ve daha fazla kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı nedeni ile öğrenci 
hareketliliği için kişi başı ortalama 150 günün üzerinde hibe talebinde bulunan kurumların 
talepleri 150 gün ile, personel hareketliliği için ise kişi başı ortalama 7 günün üzerinde hibe 
talebinde bulunan kurumların talepleri 7 gün ile sınırlandırılmıştır. Belirtilen değerlerin 
altında kalan talepler aynen kullanılmıştır. 
 

 Diğer taraftan, yine Merkezin hibe kısıtı ve daha fazla kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı 
nedeni ile, her bir akış için talep edilen kişi sayısı hem öğrenci hem personel hareketliliği 
faaliyetinde “1” olarak alınmıştır.  

 
 Merkeze tahsis edilen hibe miktarı yüksek olan bütçe kategorilerinde yukarıdaki 

maddelerde verildiği şekilde kısıtlama yapılarak hibe tahsisatı yapıldığında Merkez’in 
elinde bulunan hibenin tamamının kullanılamadığı durumlarda, konsolide dış uzman 
puanları dikkate alınarak, yüksek puan alan akışlara ait kişi sayısı Merkezin elindeki hibe 
kullandırılana kadar arttırılmıştır. Bu işlem yapılırken kişi sayısı ile orantılı olarak süre 
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güncellemesi yapılmıştır. Kişi sayısı arttırılırken, talep edilen kişi sayısının üzerinde 
tahsisat yapılmamıştır. 

 

Merkezin faaliyet tür ve yönleri arasında öncelik sıralaması: 

 Merkezin daha fazla proje/ülkeye ve daha homojen hibe tahsis edebilmesine imkan 
sağlamak üzere gerekli durumlarda aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem yapılmıştır: 
 

1. Giden öğrenci 
2. Giden personel 
3. Gelen öğrenci 
4. Gelen personel 

 
Bölgeler özelinde yapılan işlemler: 

1. Sahra Altı Afrika Bölgesi: 
 

 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 
 
“Bütçenin en az %35'i, göç öncelikli ülkelere özel önem verilerek, az gelişmiş ve göç 
öncelikli ülkeler için kullanılmalı ve herhangi bir ülkeyle hareketlilik için bütçenin 
%8'inden fazlası kullanılmamalıdır.” 
 

 Baraj puanı geçen ülkelerin tüm akışları 1 kişi ve asgari süre için desteklenmiştir. 
 

 Kalan hibe ile yukarıdaki AB hedefi kapsamında yer alan ülkeler için, puan ve Merkezin 
öncelik sırası dikkate alınarak, kişi sayısı ve süreler hibenin yettiği puana kadar 
arttırılmıştır.  

 
2. Doğu Ortaklığı Bölgesi: 

 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 

 
“Bütçenin %40’ı imkanları kısıtlı öğrencilere tahsis edilmelidir.” 
 

 Başvuru formları aracılığı ile imkanı kısıtlı öğrenciler için talep edilen ilave hibe miktarları 
tüm kurumlar için sıfırlanmış olduğu için, hiçbir yükseköğretim kurumuna imkanı kısıtlı 
öğrenci için hibe tahsisatı yapılmamıştır. Bununla birlikte, AB hedefini gerçekleştirebilmek 
üzere baraj puanı geçen tüm öğrenci hareketliliği akışları 1 kişi ve asgari süre için 
desteklenmiştir. 
 

 Kalan hibe ile yukarıdaki AB hedefi kapsamında yer alan ülkeler için, puan ve Merkezin 
öncelik sırası dikkate alınarak, kişi sayısı ve süreler hibenin yettiği puana kadar 
arttırılmıştır.  

 
3. Batı Balkanlar Bölgesi: 

 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 

 
“Öğrenci hareketliliği öncelikli olmalıdır.” 
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 AB hedefi kapsamında, baraj puanı geçen tüm öğrenci hareketliliği akışları 1 kişi ve asgari 
süre için desteklenmiştir. 

 
 Kalan hibe ile puan ve Merkezin öncelik sırası dikkate alınarak, kişi sayısı ve süreler 

hibenin yettiği puana kadar arttırılmıştır.  
 

4. Güney Akdeniz Bölgesi: 
 

 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 
 

“Bütçenin en az %65'i öğrencilere tahsis edilmeli ve bu öğrencilerin %50'si imkanları kısıtlı 
öğrenciler olmalıdır. Herhangi bir ülkeyle hareketlilik için bütçenin %15'inden fazlası 
kullanılmamalıdır.” 

 
 AB hedefi kapsamında, baraj puanı geçen tüm öğrenci hareketliliği akışları 1 kişi ve asgari 

süre için desteklenmiştir. 
 

 Kalan hibe ile puan ve Merkezin öncelik sırası dikkate alınarak, kişi sayısı ve süreler 
hibenin yettiği puana kadar arttırılmıştır.  
 

5. Asya Bölgesi: 
 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 
 

“Bütçenin en az %25'i bölgenin az gelişmiş ülkeler ile hareketlilik için kullanılmalı, 
bütçenin %25'inden fazlası yüksek gelirli ülkeler ile hareketlilik için kullanılmamalı, 
bütçenin %15'inden fazlası Çin ile hareketlilik için kullanılmamalı ve bütçenin %10'undan 
fazlası Hindistan ile hareketlilik için kullanılmamalıdır.” 

 
 AB hedefi kapsamında, baraj puanı geçen az gelişmiş ülkelerin tüm akışları 1 kişi ve asgari 

süre için desteklenmiştir. 
 
 AB hedefi ve Merkezin öncelik sıralaması kapsamında, Çin ve Hindistan’ın sadece giden 

yönlü öğrenci hareketliliği akışları 1 kişi ve asgari süre için desteklenmiştir. 
 

 AB hedefi ve Merkezin öncelik sıralaması kapsamında, yüksek gelirli ülkelerin sadece 
giden yönlü öğrenci hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar desteklenmiştir.  

 
 AB hedefi kapsamında yer almayan ülkelerin sadece giden yönlü öğrenci hareketliliği 

akışları hibenin yettiği puana kadar desteklenmiştir.  
 
6. Rusya Bölgesi: 

 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi bulunmamaktadır. 

 
 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 

alınarak, tüm giden yönlü hareketlilik akışları ile gelen yönlü öğrenci hareketliliği akışları 
desteklenmiştir. 

 
 Gelen yönlü personel hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar desteklenmiştir.  
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7. ABD ve Kanada Bölgesi: 
 

 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi bulunmamaktadır. 
 

 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 
alınarak, tüm giden yönlü hareketlilikler desteklenmiştir. 

 
 Gelen yönlü öğrenci hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar desteklenmiştir.  

 
8. Latin Amerika Bölgesi: 

 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 

 
“Brezilya ve Meksika için toplam bütçenin en fazla % 30'u kullanılmalıdır.” 
 

 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 
alınarak, Meksika ve Brezilya hariç tutularak, tüm giden yönlü öğrenci hareketliği akışları 
desteklenmiştir.  

 
 Kalan hibe ile puan ve Merkezin öncelik sırası dikkate alınarak, Brezilya ve Meksika için 

sadece giden yönlü öğrenci hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar 
desteklenmiştir. 
 

9. Orta Asya Bölgesi: 
 

 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi bulunmamaktadır. 
 

 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 
alınarak, tüm giden yönlü öğrenci hareketliliği akışları desteklenmiştir.  

 
 Kalan hibe ile giden yönlü personel hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar 

desteklenmiştir. 
 

10. Pasifik Bölgesi: 
 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi aşağıdaki şekildedir: 

 
“Avustralya ve Yeni Zelanda için toplam bütçenin en fazla %86,5’i kullanılmalıdır.” 

 
 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 

alınarak, tüm giden yönlü öğrenci hareketliliği akışları desteklenmiştir.  
 

 Kalan hibe ile giden yönlü personel hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar 
desteklenmiştir. 

 
11. Orta Doğu Bölgesi: 
 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi bulunmamaktadır. 
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 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 
alınarak, giden yönlü öğrenci hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar 
desteklenmiştir.  
 

12. Karayipler Bölgesi: 
 
 Söz konusu bölge için 2021-2027 dönemi AB hedefi bulunmamaktadır. 

 
 Baraj puanı geçen tüm projeleri hibelendirmek amacı ile Merkezin öncelik sırası dikkate 

alınarak, tüm giden yönlü öğrenci hareketliliği akışları desteklenmiştir. 
 
 Kalan hibe ile giden yönlü personel hareketliliği akışları hibenin yettiği puana kadar 

desteklenmiştir. 
 

 
Coğrafi dağılımı sağlamak üzere yapılan işlemler: 

 
 AB Komisyonu’nun coğrafi dağılım konusundaki modalitesini desteklemek üzere, her bir 

bölgede yer alan kalite değerlendirmesini geçmiş olmasına rağmen desteklenemeyen 
ülkeler tespit edilmiştir.  
 
Asya: Maldivler, Moğolistan, Singapur ve Sri Lanka 
Karayipler: Bahamalar, Belize ve Saint Kitts ve Nevis 
Orta Asya: Afganistan, Tacikistan ve Türkmenistan 
Orta Doğu: Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Yemen 
 

 Her bir ülkenin en yüksek puan alanı, bölgeler için kullanılan yukarıdaki kurallar ile tutarlı 
olacak şekilde desteklenmiştir.  
 

 İlgili ülkeleri desteklemek üzere, bulunduğu bölgede en yüksek hibe/en düşük puan alan 
ülke/kurumlardan kesinti yapılmıştır. Kesinti yapılırken gerekli olması halinde Merkezin 
öncelikleri kullanılmıştır. 
 

 
“Newcomer”ları sürece dahil etmek üzere yapılan işlemler: 

 
 Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra, kalite değerlendirmesini geçen bölgesi olduğu 

halde hiçbir şekilde hibe alamamış olan kurumlar tespit edilmiştir.  
 

 Söz konusu kurumlar arasından, Komisyon’un “newcomer” tanımına uygun olanların en 
yüksek puan alan bölgesinde yer alan ülkelerinden 1 tanesi, bölgeler için kullanılan 
yukarıdaki kurallar ile tutarlı olacak şekilde desteklenmiştir.  

 
 İlgili kurumları desteklemek üzere, bulunduğu bölgede en yüksek hibe/en düşük puan alan 

ülke/kurumlardan kesinti yapılmıştır. Kesinti yapılırken gerekli olması halinde Merkezin 
öncelikleri kullanılmıştır. 
 

 


