
 
 

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ  
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KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

         ULUSLARARASI KREDİ            
  HAREKETLİLİĞİ (KA107) 
 BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA 

               HOŞGELDİNİZ 



• Geleneksel Erasmus program kurallarına benzer kurallara 
dayanan,    

• Yükseköğretim hareketlilik faaliyetlerini program ülkeleri dışına 
taşıyan,    

• Öğrenci öğrenim, personel ders verme ve personel eğitim alma 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan    
bir proje çeşididir. 

 

Uluslararası Kredi Hareketliliği Projeleri Nedir? 



                                         Temel amaçları:   
 Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının modernizasyonuna destek 

vermek,   
 Avrupa yükseköğretimine olan ilgiyi arttırmak,   
 Ortak ülkelerle işbirliği yaparak güçlü bir uluslararası boyut elde etmek. 
 



 

 
K107 Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı  
 
Genel Kriterler:  
 

-Charter (ECHE) + PIC + Program ülkesi üniversite olmak  

 
Hibe Kiterleri:  
 

-Bağımsız Dış Uzman değerlendirmesinde eşikleri aşmak (şart ANCAK 

yeterli değil)  
 

-Her bir ülke için alınan puanın aynı ülke için başvurmuş diğer 
üniversitelere göre durumu/üstte olması  
 

-Her bir ülke için alınan puanın ülke bütçesine göre durumu  



Hibe destekleri: 
• Öğrenci için bireysel destek: 
 

Gelen öğrencilere: Aylık 800 € 
Giden öğrencilere: Aylık 650 € 

 
 

• Personel için bireysel destek: 
 

Gelen personele: Günlük 140 € * 
Giden personele: Günlük 160 € * 

 
*Söz konusu hibe ilk 14 gün için geçerlidir. 15-60 gün arası günler için hibe, günlük hibenin %70’i olarak hesaplanmaktadır. 

 
 
 

• Öğrenci ve personel için seyahat desteği: 
 

 

2 ülke arasındaki mesafeye göre, 180 € ile 1.100 € arasında değişen destek. 
 
 
 

• Kurumsal destek: 
 

 

İlk 100 değişim için kişi başı 350 €, sonrası için kişi başı 200 € destek. 



Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik 
Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: 

 

Bölge 1 (Batı Balkanlar): 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan 
Bölge 2 (Doğu Ortaklığı Ülkeleri): 
Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, 
Ukrayna (uluslararası hukuk ile tanınan) 
Bölge 3 (Güney Akdeniz Ülkeleri): 
Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, 
Tunus 
Bölge 4 (Rusya Federasyonu): 
Rusya (uluslararası hukuk ile tanınan) 
Bölge 6 (Asya): 
Afganistan, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, 
Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Maldivler, Moğolistan, 
Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Tayland, Vietnam 



Bölge 7 (Orta Asya): 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, 
Özbekistan 

Bölge 8 (Latin Amerika): 

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, 
Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 
Venezuela 

Bölge 9: 
 
İran, Irak, Yemen 
 
Bölge 10:  
 
Güney Afrika 

 



• Bölge 11 (Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri-ACP): 

• Angola, Antigua ve Barbuda, Belize, Yeşil Burun, Comoros, Bahamalar, Barbados, 
Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, 
Kongo (Brazavil), Kongo (Kinşasa), Cook Adaları, Fildişi Sahili, Cibuti, Dominik, 
Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gana, Grenada, Gine 
Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Ekvator Ginesi, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenya, Kiribati, 
Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, 
Mikronezya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nijer, Nijerya, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, 
Ruanda, St. Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, 
Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Güney 
Sudan, Sudan, Surinam, Svaziland, Tanzanya, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve 
Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya, Zimbabve 

• Bölge 13 (Diğer Sanayileşmiş Ülkeler): 

• Avustralya, Brunei, Kanada, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Makao, Yeni Zelenda, 

Singapur, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri 

 



 
 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik 
Gerçekleştirilemeyecek Ülkeler: 

 
 
Ülkelerde yıldan yıla değişiklik olabilmekle birlikte, 2017 yılı başvuru ve 
sözleşme dönemi kapsamında aşağıdaki ülkeler ile hareketlilik 
gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır. 
 
 
Bölge 5: 
Andorra, Monako, San Marino, Vatikan Şehir Devleti, İsviçre 
 
Bölge 12 (Sanayileşmiş: Körfez İşbirliği Ülkeleri): 
Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 



         ÖNEMLİ NOT 1 
 
• Program kuralları gereği, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 

Bölgeleri içerisinde yer alan ülkelere Türkiye’den ön 
lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi 
gönderilmesi mümkün değildir.  
 

• Bu ülkelere sadece doktora seviyesinde öğrenci ve 
personel gönderilebilir.  
 

• İlgili ülkelerden gelecek öğrenci ve personel 
konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. 



   ÖNEMLİ NOT 2 
 
Kırım’da bulunan yükseköğretim kurumlarının 
KA107 projeleri için “ineligible” kurumlar olması 
nedeni ile, bu kurumlar ile hareketlilik 
planlanmaması gerekmektedir.  
 
 



    ÖNEMLİ NOT 3 
 
İran’da bulunan ve aşağıda isimleri verilen 3 
yükseköğretim kurumunun AB projelerinden 
doğrudan ya da dolaylı yoldan hibe alması mümkün 
olmadığından, bu kurumlar ile AB projeleri 
kapsamında ortaklık kurulmaması gerekmektedir. 
 
• Shahid Beheshti University 
 
• Sharif University of Technology 
 
• Malek Ashtar University of Technology 
 



Aşağıda isimleri verilen ülkelerin farklı bir durumu var! 
 * Bu ülkelere ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde gidecek öğrencilere hibe verilemez. 

 

* Sadece doktora düzeyinde öğrenci gidişi ile personel gidişi hibelendirilebilir. 
 

* Bu ülkelerden gelecek öğrenci/personel için herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 
Asya Ülkeleri: 
Afganistan, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Maldivler, 
Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Tayland, Vietnam 
 
Orta Asya Ülkeleri: 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan 
 
Latin Amerika Ülkeleri: 
Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, 
Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 
 
Güney Afrika: 
Güney Afrika 
 
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri: 
Angola, Antigua ve Barbuda, Belize, Yeşil Burun, Comoros, Bahamalar, Barbados, Benin, Botsvana, Burkina Faso, 
Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo (Brazavil), Kongo (Kinşasa), Cook Adaları, Fildişi Sahili, 
Cibuti, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gana, Grenada, Gine Cumhuriyeti, 
Gine-Bissau, Ekvator Ginesi, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, 
Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, Mikronezya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nijer, Nijerya, Niue, Palau, Papua 
Yeni Gine, Ruanda, St. Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, Samoa, Sao 
Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Svaziland, Tanzanya, 
Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya, Zimbabve 
 
İran, Irak, Yemen 
İran, Irak, Yemen 



Faaliyet süreleri: 

• Öğrenci öğrenim hareketliliği:    
3-12 ay    
(Minimum süre 1 akademik dönem ya  da bir 
trimester olabilir)     

• Personel ders verme/eğitim alma 
hareketliliği:    
Seyahat hariç en az 5 gün en çok 2 ay (60 
gün) 



4 adet kalite sorusu var… 

Stratejinin ilgililiği/uygunluğu (30 puan üzerinden) 
 

Ortaklık mekanizmalarının kalitesi (30 puan üzerinden)  

Proje tasarım ve uygulamasının Kalitesi (20 puan üzerinden) 
 
 

Etki ve yaygınlaştırma (20 puan üzerinden) 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 

  Toplam min. 60/100 



Stratejinin uygunluğu/ilgililiği (30 puan): 

• "Explain    why    the    planned    mobility    project    is    
relevant    to    the internationalisation strategy of the 
higher education institutions involved (both in  the  
Programme  and  Partner  Country).  Justify  the  
proposed type(s) of mobility (students and/or staff)." 



Stratejinin uygunluğu/ilgililiği (30 puan): 

• İlgili ülke ile hareketlilik gerçekleştirmek istenmesinin nedenleri 
neler? 

– Uluslararasılaşma stratejiniz/hedeflerinizde bu ülkenin yerinden 
bahsedin!    

• 2 kurumun ortak olma sebepleri neler? 

– Kurumsal politikalar, stratejik hedefler vb ile destekleyerek açıklayın! 
– Yalnız kendi kurumunuza odaklanmayın! 
– Ortağınızın politika ve stratejik hedeflerine yer verin! 
   

• Ortak kurum ile hangi çeşit faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
planlanıyor, neden? 

– Öğrenci/personel, gelen/giden, lisans/yüksek lisans/doktora 

– Her  2  kurumun  kurumsal  politika  ve  stratejileri  ile  hibe  talep  
edilen  faaliyetleri ilişkilendirin! 



Relevance of the strategy: 30 points  
 

DO  
 

Kurumunuz neden bu hareketliliği gerçekleştirmek istiyor -Neden 
sözkonusu ülke/bölge tercihleriniz arasında -Bu hareketliliğin kurumunuz 
uluslararasılaşma hedefleriyle ilgisi nedir -Bu hareketliliğin ortak 
üniversitenin uluslararasılaşma hedefleriyle ilgisi nedir -Ortak 
üniversitelerle ilgili orak noktalarınız, sayılar, bölümler benzerlikleri vb -
Hareketlilik hangi seviyelerde olacak, neden  
  
DON’T DON’T DON’T 
 -Yanıtları çok genel yazmayın -90-95 ülkeyi hedeflemeyin, AB 
Komisyonu dokümanlarına göre 2015 yılı için üniversiteler ortalama 4 
yada 5 ülke için başvuru yapmışlar -Sadece kendi üniversiteniz 
hakkında bilgi vermeyin, ortaklığı unutmayın -Farklı ülkeleri tercih 
etme gerekçeleriniz birbirinin kopyası olmamalı -Proje metinlerinde 
copy-paste yapmayın, benzerlik varsa bir kez yazıp diğerlerini ona 
referans vererek yazın  
 



Ortaklık mekanizmalarının kalitesi (30 
puan): 

• "Detail   your   previous   experience   of   similar   
projects   with   higher education institutions in this 
Partner Country, if any, and explain how, for  the  
planned  mobility  project,  responsibilities,  roles  and  
tasks  will be defined in the Inter-institutional 
Agreement." 



Ortaklık mekanizmalarının kalitesi (30 
puan): 

• İlgili  ülke  ile  daha  önce  gerçekleştirilmiş  ya  da  halihazırda  devam  
eden  bir hareketlilik projesi varsa bahsedin!    

• İlgili yükseköğretim kurumu ile gerçekleştirilmiş yada halihazırda 
devam eden bir hareketlilik projesi varsa bahsedin! 

   
• Önceki/sürmekte olan işbirliklerinizin ICM (Uluslararası Kredi 

Hareketliliği) projesine katkılarından bahsedin!    
• Planlanan  ICM  projesi  için,  sizin  ve  ortağınızın  görev  ve  

sorumluluklarını  net olarak tanımlamaya çalışın! 



 
Quality of the cooperation arrangements: 30 points  

 
DO  
Ortaklardan kim hangi konudan sorumlu olacak: dersler, vize, 
seçimler/yerleştirme, katılımcı yükümlülükleri -OS’i (Organisatinal 
Support) dağıtacak mısınız, nasıl, ICM için başka ne tür ek kaynaklar 
vermeyi, bulmayı düşünüyorsunuz -İletişim kanalları ne olacak ve nasıl 
gerçekleşecek -Aldığınız bütçeyi yürütecek hem sizin hem ortağınızın 
kapasitesi varsa açıklayın (finansal ve operasyonel) -ICM benzeri proje 
deneyiminiz var mı, bu deneyim gelecekte ICM yürütmenize nasıl katkı 
yapacak -Varsa önceki ICM deneyiminiz (2015 yılından)  
 

 

DON’T DON’T DON’T  
Benzer projelerde önceden deneyiminiz olması projenizin ilerde nasıl 
işleyeceğini açıklamamanıza gerekçe olamaz -Sadece kendi üniversiteniz 
hakkında bilgi vermeyin, ortaklığı unutmayın -Proje metinlerinde copy-
paste yapmayın -3. sorudaki aynı soruya benzer yanıt verme tuzağına bu 
bölümde düşmeyin ! Geliştirin  
 



Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi 
(20 puan): 

• "Present  the  different  phases  of  the  mobility  
project  and  summarise what  partner  organisations  
plan  in  terms  of  selection  of  participants, the 
support provided to them and the recognition of their 
mobility period (in particular in the Partner Country)…” 



Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi (20 puan): 

Kurumunuzun ve ortağınızın;    
Faaliyete katılacak kişilerin seçilmesi için planladığı yöntem,    
Seçilen kişilere sağlayacağı destekler (dil  desteği,  kültürel  entegrasyonu  
sağlamaya  yönelik faaliyetler vb) 

Öğrenci/personelin gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanınması için planladığı 
mekanizmalar gibi konularda net bilgi vermeye çalışın! 



 
 
Quality of the project design and implementation: 20 points  
 
DO  

Hareketlilik süreçlerini 3 bölüme ayırın, her bir bölümde katılımcılara ne 
sunulacak açıklayın -UA’nın özel bir şartı var mı öğrenin (ör: Güney Afrika 
sadece PhD seviyesi, vb) -Adaylar için seçim, destek ve tanınma süreçlerini 
iki yönlü anlatın -Varsa ek destekler neler olabilir, sunun: engelliler, dil ve 
adaptasyon vb -Faaliyetler için genel bir takvim verin  
  

 
DON’T DON’T DON’T  
 
Hareketlilik seviyelerini anlatmamak -Sadece kendi üniversitenizin 
tanınma araçlarını ve desteklerini anlatmak, ortaklığı unutmak -Öğretim 
üyesi değişimi kendisine mi karşı kuruma mı fayda sağlayacak, nasıl -2. 
sorudaki aynı soruya benzer yanıt verme tuzağına bu bölümde düşmeyin 
! Geliştirin  
 



Etki ve yaygınlaştırma (20 puan): 

• "Explain  the  desired  impact  of  the  mobility  project  on  participants, 
beneficiaries, partner organisations and at local, regional and national 
levels. Describe the  measures which will be taken to disseminate the 
results  of  the  mobility  project  at  faculty  and  institution  levels,  and 
beyond where applicable, in both the Programme and Partner Countries." 



Etki ve yaygınlaştırma (20 puan): 

• Faaliyetlerin değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin 
strateji/yöntemden bahsedin! 

• Gerçekleştirilen faaliyetlerinin faaliyete dahil olan paydaşlar kişiler, kurumlar  
üzerinde yaratacağı etkiden bahsedin! 

– Hem ortağınız hem sizin için, 

– Yerel/bölgesel/ulusal düzeyde, 

– Proje süresince ve proje süresi bittikten sonrası için açıklamaya 
yapmaya çalışın!    

• Gerçekleştirilen faaliyetlerin, faaliyete dahil olan her iki kurumda, 
bölüm/fakülte ve kurum   düzeyinde   nasıl   yaygınlaştırılacağından,   bu   
konuda   planlanan faaliyetlerden, kullanılacak araçlardan bahsedin! 



 
 
Impact and Dissemination: 20 points  

 
DO  
Projenin etkisini ve çıktıları farklı paydaşlara nasıl olacak, açıklayın -
Etkiyi her seviyede anlatın: kurumsal, bölgesel, hatta uygunsa Avrupa 
çapında -Hangi kanalları kullanarak ne tür yaygınlaştırma faaliyetleri 
yürüteceksiniz, tanımlayın -Proje sonuçlarını yaygınlaştırma 
faaliyetinizden kim faydalanacak -Anlattığınız etki faaliyet tipi ve sayısı 
ile ilintili olmalı  
 

 
 
 
DON’T DON’T DON’T  
 

Etkiyi ve yaygınlaştırmayı sadece kendi kurumunda yapmak, ortakları ve 
onun bulunduğu bölge ve ülkeyi es geçmek -Yaygınlaştırma aynı ise 
copy-paste yapmak, öncekine referans vermemek -Beklenen etkiyi 
arzulanan etki olarak yorumlamak, beklenen etki gerçekte neyi 
uygulayacağınızdır  
 



 

 
Proje Değerlendirme Süreci  

1. Bağımsız Dış Uzman ilanı, başvuruları ve seçimi  
 
2. Bağımsız Dış Uzman eğitimi (Yükseköğretim, Okul Eğitimi, 
Yetişkin Eğitimi vb)  
 
3. Mobility Tool tarafından projelere 2 uzmanın atanması (Öteki 
uzman kim???)  
 
4. ICM proje başvurusundaki 4 soruya verilen yanıtların, bütçe 
teklifinin uygunluğunun, kurumsal kapasitenin 
değerlendirilmesi  
 
5. Her bir soru için ayrı ayrı puanlama (her biri soru için o 
soruya ait toplam puanın min %50sini almak); 4 sorunun 
puanlaması sonucu min 60 puan almak (eşik ANCAK yeterli 
değil)  
 



Proje Değerlendirme Süreci  
 
6.  2 uzman arası puan farkı 30 dan az ise MT tarafından konsolidasyon 
için bir lead uzmanın atanması; lead uzmanın diğer uzmanının onayı ile 
ortak yorum ve puan vermesi  
 
7.  2 uzman arası puan farkı 30 dan fazla ise MT tarafından 3. uzman 
atanması ve bu 3. uzmanın degerlendirmesi  
 
8.  3. uzmanın degerlendirmesi sonrası kendisinin lead uzman olarak MT 
tarafından atanması; kendisine en yakın puanı vermiş öteki uzman ile 
konsolide yorum ve puan vermesi  
 
9. Uzmanlar bütçe kısıtlaması isteyebilir, son karar UA’ya ait  

 
10. Projelerin puan sıralamasına girmesi ve en üstten başlayarak UA 

tarafından hibelendirme yapılması  
 



İşbirliği çağrısı yapan bazı ülkeler:  
• Özbekistan 

• Gürcistan 

• Kosova 

• Cezayir 

• Filistin 

• Kazakistan 

• Hindistan 

 



Projelerinizin Koordinatörlüğümüz tarafından 
değerlendirmeye alınabilmesi için son başvuru tarihi:  

 
 

   25 Ocak 2017 



             Son başvuru tarihi: 

2 Şubat 2017     
Brüksel saati ile 12:00 



 
 
 
 
 

                                                ULUSLARARASI İLİŞKİLER          
                        KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

                                                              TEŞEKKÜR EDERİZ! 
 

İLETİŞİM: 

Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü: 

Mühendislik Fakültesi 1. Kat No:129 

Telefon: 0428 213 17 01 / 0428 213 17 94 - 2483 

erasmus@munzur.edu.tr 

 


