
HİBE DESTEĞİ 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen 

hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği 

hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans 

tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk başlığı 

altında para alamaz. 

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, 

yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehir içi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz. 

Hibe sözleşmesinde belirlenen azamî hibe miktarı, personele verilebilecek en yüksek tutara 

işaret etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, personele 

yapılacak toplam ödeme, azami hibe miktarının altında kalır.  

Personel Ders Verme Hareketliliğine katılan personellere ödemeleri iki taksitte yapılır. 

Personel karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap 

edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) hareketlilik dönemi sonunda, katılım 

belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Hibe ödemeleri vergi 

kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır. 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke 

ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. 

Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları 

(Avro) 

1. Grup Program 

Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, 

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Norveç 

 

153 

2. Grup Program 

Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 
İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

 

136 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Makedonya, 
Polonya, Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya 

 

119 



Hibe Hesaplamaları  

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı 

belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. 

Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır. 

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz 

yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, 

hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz. 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı 

“Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır. 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 

iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi 

hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-

dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat 

etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro) 

10-99 KM arası 20 

100 - 499 KM arası 180 

500 - 1999 KM arası 275 

2000 - 2999 KM arası 360 

3000 - 3999 KM arası 530 

4000 - 7999 KM arası 820 

8000 KM ve üzeri 1500 

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği 

yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının 

gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi 

kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik 

seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve 

gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir.  

Tablodaki mesafe bandına göre tahsis edilen seyahat hibesinin, toplam seyahat masraflarının 

en az %70’ini karşılamadığını kanıtlayan yararlanıcılar, belgelendirmek kaydıyla istisnai 



seyahat masrafı talep edebilirler. Bu kapsamda alınabilecek hibe toplam seyahat masraflarının 

%80’ini geçemez. Ancak bu durumda mesafe bandına göre ayrıca seyahat hibesi ödenmez. 

 

ÖDEME 

Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır. 

Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

 

ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILMASI  

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) 

hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 

İKİNCİ KEZ HİBE ALINMASI DURUMU 

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin 

faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez 

personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması 

öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun 

belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla 

kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir. 

 

HAREKETLİLİKTEN HİBESİZ YARARLANMA  

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz 

faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine 

ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe 

değildir. 

Seçim sonuç ilanından itibaren 5 iş günü içinde yedek listede yer alan personeller hibesiz 

olarak hareketlilikten yararlanmak istediklerine ilişkin dilekçeyi Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidirler. 

 

PLANLANAN FAALİYET DÖNEMİNİN TAMAMLANMADAN 

DÖNÜLMESİ 

Hareketlilik süresinin asgari sürenin (2 gün) altında olması durumunda söz konusu hareketlilik 

için hibe ödemesi yapılmaz. 



Personelin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal 

afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, personelin 

yurtdışında kaldığı süre karşılığı gündelik hibesi ile mesafe hesaplayıcıya göre miktarı 

personele verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla 

miktarın iadesi istenir. 

 

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 

Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı 

yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması 

gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe 

talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe 

talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün 

öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep 

edilemez. 

Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı 

belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine 

ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı 

fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim 

kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan bir 

katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin 

taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç 

duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, özel ihtiyaç 

desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili 

olmalıdır. 

Özel İhtiyaç Desteği başvuruları personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle 

ilgili bilgi vermek ve bunların yurtdışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz 

olduğunu açıklamak zorundadır. 

 

 


