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2015 yılı itibari ile başlayan, Erasmus+ programı ile birlikte söz 
konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim 
öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak 
adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale 
gelmiştir.  
 
Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden ortak ülkelere, ortak 
ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim ve staj 
yapma amacı ile hareketliliğidir. 

Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Projeleri Nedir? 



Personel Hareketliliği: Ortak ülkeler ile personel hareketliliği kapsamında 
aşağıdaki alt faaliyetler gerçekleştirilebilir: 
 
Ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim 
personelinin ders vermek üzere hareketliliği 
Ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize yükseköğretim 
personelinin eğitim almak üzere hareketliliği 
Ülkemizdeki akademik olmayan bir kurum personelinin ortak ülkedeki 
bir yükseköğretim kurumunda ders vermek üzere hareketliliği 
Ortak ülkedeki bir yükseköğretim kurumu personelinin ülkemizdeki 
akademik olmayan bir kuruma eğitim almak üzere hareketliliği 
Ortak ülkedeki akademik olmayan kurum personelinin ülkemizdeki 
yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere hareketliliği 
 



Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projelerinin amaçları 
 

 Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim öğrenci ve 
personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme 
imkânı sunan bir faaliyet türüdür. Faaliyetin temel amaçları 
yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam 
edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan 
personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim 
kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek 
olarak belirlenmiştir. 



Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik 
Gerçekleştirilebilecek Ülkeler 
 

 Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında, ülkemizin de 
arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi ülke, İzlanda, 
Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye) ile aşağıda isimleri verilen 
ortak ülkeler arasında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilebilmesi 
mümkündür. 
 
 Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirilebilecek 2018 başvuru 
ve sözleşme dönemi için uygun “Ortak Ülkeler”, bölgelere göre 
sınıflandırılmış olarak aşağıda verilmektedir. : 



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 
 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında 
Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler 



 
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,  
 
 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik 
Gerçekleştirilebilecek Ülkeler 



 
 
Bölge 11 (Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri-ACP): 
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 
Bölge 14: 
İsviçre, Faroe Adaları 
 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik 
Gerçekleştirilebilecek Ülkeler 



 
 
Bölge 5: 
Andorra, Monako, San Marino, Vatikan Şehir Devleti 
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. 
 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik 
Gerçekleştirilemeyecek Ülkeler: 



 
ÖNEMLİ NOT 2: Kırım’da bulunan yükseköğretim kurumlarının tamamı KA107 
projeleri için geçerli kurumlar değildir. Sadece bazı yükseköğretim kurumları ile 
KA107 kapsamında işbirliği yapılabilmektedir.  
 
ÖNEMLİ NOT 3: Lugansk and Donetsk bölgesinde bulunan yükseköğretim 
kurumlarının tamamı KA107 projeleri için geçerli kurumlar değildir. Sadece bazı 
yükseköğretim kurumları ile KA107 kapsamında işbirliği yapılabilmektedir. 
  
ÖNEMLİ NOT 4: 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 
 
 

 
 
 



ÖNEMLİ NOT 5: İsviçre ve Faroe Adaları’ndaki yükseköğretim 
kurumları ve akademik olmayan kurumlar ile yalnız dijital becerilerin 
geliştirilmesine yönelik staj faaliyeti yapılabilecektir ve Staj faaliyeti 
“outgoing” yönünde gerçekleştirilecektir. 
 
 
Dijital pazarlama (ör. sosyal medya yönetimi, web analitiği); dijital 
grafik, mekanik veya mimari tasarım; yazılım,kod veya web sitesi 
geliştirilmesi; IT sistemleri ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi; 
siber güvenlik; veri analizi, madenciliği ve görselleştirme; robotların ve 
yapay zeka uygulamalarının programlanması eğitimi. 



• Öğrenci öğrenim hareketliliği: 
3-12 ay 

• Öğrenci staj hareketliliği (yeni): 
2-12 ay 

 
• Personel ders verme/eğitim alma hareketliliği: 

Yükseköğretim kurumları arasında 
Yükseköğretim kurumları ile akademik olmayan kurumlar arasında 
(yeni) 

 
Seyahat hariç 5 gün-2 ay (60 gün) 

 

Faaliyetler ve süreleri 



Yükseköğretim kurumları dışındaki kurumlarla  faaliyet (yeni) 

•Başvuru formunda akademik olmayan kurum adının yazılması zorunlu 
olmamakla  birlikte, akademik olmayan kurumun adının yazılmasının 
proje önerisinin kalitesini  güçlendireceği öngörülmekte ve başvuru 
formunda kurum adının yazılacağı bir  bölüm yer almaktadır. 
 
•Hareketlilik projesini koordine eden Program Ülkesi yükseköğretim 
kurumu, Ulusal  Ajansa bildirimde bulunmak kaydıyla, proje 
uygulaması sırasında akademik  olmayan kurum ekleyebilir, çıkarabilir 
veya değiştirebilir. 
 
•Akademik olmayan kurumlarla faaliyetler yalnız 2018 çağrı yılı ve 
sonrasındaki çağrı  yıllarına ait projeler için geçerlidir. Devam etmekte 
olan 2016 ve 2017çağrı yılların  ait projelere bu kurumlarla faaliyet 
eklenemez. 
 
•Akademik olmayan kurumlar ile kurumlararası anlaşma imzalanmaz. 
Tüm tarafların  yükümlülükleri, ilgili taraflar tarafından imzalanan 
öğrenim veya hareketlilik  anlaşmalarında detaylandırılmalıdır. 



Yükseköğretim kurumları dışındaki kurumlarla  

 Personel Hareketliliği 

Program ülkesinde akademik olmayan kurum ile Ortak ülkedeki  
yükseköğretim kurumu arasında STT ve STA 
gerçekleştirilebilirken, 
 
Ortak ülkedeki akademik olmayan kurumlar ile Program 
ülkesindeki  yükseköğretim kurumu arasında yalnız ders verme 
faaliyeti  gerçekleştirilebilir. Bu kurumlar, yükseköğretim 
kurumundan eğitim  almak üzere personel kabul edemezler. 



• Öğrenci için bireysel destek: 

Gelen öğrencilere: Aylık 800 € 
Giden öğrencilere: Aylık 700 € (yeni) 

 
• Personel için bireysel destek: 

Gelen personele: Günlük 140 € * 
Giden personele: Günlük 180 € * (yeni) 

*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, 20 € ile 1.500 € (yeni) arasında değişen 
destek. 

 
• Kurumsal Destek: 

Kişi başı 350 € (yeni) destek. 

Hibe destekleri 



Hazırlık Süreci 

Yazma Süreci 

Yönetim Süreci 

Proje Aşamaları 



Neden  KA107? 

Özellikle öğretim üyelerimizin AB dışındaki 
ülkelerle  de değişim yapma taleplerini karşılamak. 

 
 Gelen öğrenci/personel sayısını arttırmak. 

 Sürdürülebilir bir faaliyet (AB politikaları-gelen 
öğrenci ve  personelde ciddi oranda azalma) 

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejilerine  
katkıda bulunmak 



HAZIRLIK SÜRECİ 

Ortaklar ile anlaşmalar imzalandı 

Toplantılar(Çalışma gündemi oluşturuldu) 

Başvuruya ilişkin kaynaklar incelendi 

Başvuru Formu incelendi 
 

 
Amaçlar, hedefler, sonuçlar belirlenerek yazım  

aşamasına geçildi. 



HAZIRLIK SÜRECİ 
 

1) Ortaklarla anlaşmalar imzalandı. 
 
 Üniversitemizin stratejik hedeflerine  uygun ülkeler ve üniversiteler 

araştırıldı. Anlaşma  teklifleri mail ile iletildi. Olumlu dönüş alınan  
üniversitelere anlaşma metni hazırlanarak gönderildi. 



1) Ortaklarla anlaşmalar imzalandı. 
 
 E-mail yolu ile KA107 programı hakkında ön bilgi  verilerek 

ortaklık talebi iletildi. 
 
 Bölüm, kontenjan ve hangi kapsamda (öğrenci,  personel, DV, 

PE) değişim yapılacağı konusunda  mutabakata varıldı. 
 
 Anlaşma metni hazırlanarak karşılıklı olarak  imzalandı. 



YAZIM  SÜRECİ 

Ülkeler paylaşımı yapıldı. 

Ortak Üniversitelerden bilgiler istendi. 

Başvuru Formu doldurulduktan sonra yapılan bir  
toplantı ile son değerlendirmeler yapıldı. 

İmza (Rektör) 

Başvuru Formunun gönderilmesi 



Yazım öncesi 1. toplantı (Kasım ayının 1. haftası)  (Çalışma 
grubu oluşturuldu-Ülkeler paylaşıldı) 

 
Ortak üniversitelerden bilgiler talep edildi. 

 
Yazma süreci 

 

Tüm soru-cevaplar başvuru formunda birleştirildi (Aralık ayının 
2. haftası) 

 

Yazım sonrası 2. toplantı (Aralık ayının 2-3. haftası) 
(soru-cevaplar incelendi kontenjanlar belirlendi. başvuru formuna son hali verildi) 
 

 

İmza aşaması (Rektör)(Aralık ayının 3. haftası) 

Başvuru formunun gönderilmesi (Aralık ayının 3-4. haftası) 



Yazım sürecinde ortakların desteği 

 Başvuru formu soruları mail üzerinden ortak kurumlara  
gönderildi. Ortak kurumlar da cevaplarını mail üzerinden 2  
haftalık bir sürede tarafımıza iletti. Cevap alınamayan  
kurumlar başvuru formuna dâhil edilmedi. Ayrıca ortak  
kurumların internet sayfaları da incelendi. 



Projeye dahil olan kurumların rolleri 

KOORDİNATÖR 
 
•Projeyi hazırlayan 
•Uygulama ve raporlamada ana sorumlu 
•Bütün faaliyetlerin genel koordinasyonu 
•Hibe başvurusu ve koordinasyonu 
•Sözleşmeyi imzalayan 
•Hibeden faydalanma 
 

ORTAK (PARTNER) 
 

•Proje hazırlamada (yazma) destek 
•Projenin uygulanması (el kitabına uygun 

olarak) 
•Koordinatör kuruma karşı sorumlu 
•Hibeden faydalanma 



Ortaklık  
mekanizmalarının  

kalitesi 

(Max 30 puan) 

Proje tasarım ve  

uygulamasının  
kalitesi 

(Max 20 puan) 

Projenin  

uygunluğu/ilgililiği 
(Max 30 puan) Kalite  

Değerlendirmesi 

* Toplam ≥60 

*ilk kriter için %50 

Etki ve  

yaygınlaştırma 

(Max 20 puan) 

Değerlendirme kriterleri ve puan eşikleri 



Soru 1: Projenin uygunluğu/ilgililiği (max 30 puan)  
 Projenin uluslararasılaşmastratejinizle/hedefleriyle bağlantısı 
Ortak ülkenin, başvuran kurumun uluslararasılaşmastratejisi 

içerisindeki yeri 

 Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, hareketliliğe dahil olacak 2 
kurumun kapasiteleri/uluslararasılaşmaları üzerindeki etkisi 

Neden ortak ülke/kurum ile iş birliği yaptığımız  

 Talep edilen hareketlilik faaliyetleri (incoming/outgoing; 
teaching/training; 1st cycle/2nd cycle/3rd cycle) ve hareketlilik 
türlerinin (Öğrenci ve/veya personel hareketliliği) gerekçelendirilmesi  

Ortak ülke ile işbirliği için var olan kurumsal politika, işbirliği  



Soru 1: Projenin uygunluğu/ilgililiği (max 30 puan)  

Puan Kaybedilen Nokta 

Kurumlarla yapılacak işbirliğinin stratejik
plandaki hedef  ve amaçlara ulaşmada katkısının yeterince 
açıklanmaması, 

Hareketliliğin ulusal/bölgesel etkisinin yeterince  
açıklanmaması veya çok genel ifadelerle bahsedilmesi 



Soru 2: Ortaklık Mekanizmalarının Kalitesi (max 30 puan) 
 
Ortak kurumlar ile daha önce benzer faaliyetler gerçekleştirme 

durumu 
 İki kurum arasındaki görev ve sorumluluk dağılımının netliği 
 İki kurum için açıkça tanımlanmış yönetim sorumlulukları (alanlar, 

ders katalogları, vize/sigorta konuları, katılımcıların seçim 
sürecinin hangi tarafça yürütüleceği bilgileri vb.) 

 Projenin bütçe yönetimi  
 İnsan Kaynağı -Maddi Kaynak –Ekipman 
Ortak Ülke ile önceki/sürmekte olan işbirliği 

deneyimleriniz/deneyimlerin ICM projelerine gelecekteki katkısı 
  



Soru 2: Ortaklık Mekanizmalarının Kalitesi (max 30 puan) 

Puan Kaybedilen Nokta 

Ortak kurumun proje deneyimleri ile ilgili bilginin  
bulunmaması 

 Projeyi desteklemek üzere oluşturulan kaynağın kurumlar  
arasında nasıl paylaştırılacağına değinilmemesi 

Ortaklar  arasındaki iletişim kanallarına yer verilmemesi ve ya 
genel ifadelerle yer verilmesi  

Ortak kurumların operasyonel kapasitelerinin detaylı 
anlatılmaması 
 



Soru 3: Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi (max 20 puan) 

 Planlanan faaliyetlere ait hazırlık süreci, uygulama süreci ve 
değerlendirme sürecinin netliği ve kalitesi 

 Faaliyetler öncesinde sunulan bilgi ve destek (Konaklama imkanı 
hakkında bilgi/destek, dil desteği, vize ve sigorta konularında 
bilgi/destek.) 

 Faaliyete katılacak kişilerin seçilmesi, bu kişilere sağlanacak 
destekler (dil desteği, yurtdışı çıkış öncesi oryantasyon vb), 

 Faaliyete katılacak kişilerin seçilmesi için planlanan yöntemin 
uygunluğu: Şeffaf, adil, tarafsız yöntemler ile fırsat eşitliği sunan, 
sosyal eşitlik sağlayan ve dezavantajlı kişileri teşvik eden seçim 
yöntemleri  

Hareketlilik sürecinin tanınması (iki kurum için) 
  



Soru 3: Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi (max 20 puan) 

Puan Kaybedilen Nokta 

Ortak kurumlarda personel hareketliliği için tanınma/ödül  
sisteminin anlatılmaması, 

Katılımcılara vize ve sigorta konularında verilecek  bilgi/destek 
hakkında bilgi verilmemesi, 

Tanınmadan bahsedilmesine rağmen bunun hangi  araçlarla 
bunun sağlanacağının tatmin edici şekilde ifade  edilmemiş 
olması, 



Soru 4: Etki ve yaygınlaştırma (max 20 puan) 

Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, faaliyete katılan kişiler ve 
faaliyete dahil olan kurumlar üzerine etkileri 
Faaliyetlerin sonuçlarının, faaliyete katılan kurumlarda, 
bölüm/fakülte/kurumsal seviyelerde yaygınlaştırılması için planlanan 
faaliyetlerin kalitesi 
Proje süresince ve proje bittikten sonra, gerçekleştirilen hareketlilik 
faaliyetlerinin kişiler ve kurumlar üzerinde yaratacağı etki 
Gerçekleştirilen faaliyetlerin, faaliyete dahil olan her iki kurumda, 
bölüm/fakülte ve kurum düzeyinde nasıl ve hangi araçlarla 
yaygınlaştırılacağı 
Faaliyetlerin değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin strateji 
  



Soru 4: Etki ve yaygınlaştırma max 20 puan  

Puan Kaybedilen Nokta 

Elde edilecek faydaların nasıl sürdürülebilir olacağının  
detaylarıyla açıklanmaması, 

Faaliyetin değerlendirmesinin ne şekilde yapılacağının  
açıklanmaması 

Hibe talep edilen hareketlilik faaliyetlerinin, türünün ve  
yönünün stratejik hedeflerle ilgililiğinin yeterince  
anlatılmaması. 

Hareketliliğin ulusal/bölgesel etkisinin ayrıntılı olmaması, 



 

 
Genel cevaplar vermekten kaçının. Özele inin. Örneğin, anlaşmaların 
eğitim kalitesini yükselteceği, kampüste uluslararası bir ortam oluşturacağı 
vb. genel ifadeler yeterli olmayacaktır. Bunların ayrıca örneklendirilmesi 
yararlı olacaktır. 
Bütçe kısıtlı olduğu için, her ortak ülke ile işbirliği hedeflemeyin.  
Sadece kendi kurumunuza odaklanmayın, her cevapta ortağınızın bakış 
açısını da yansıtın. 
Farklı ortak ülke seçimleri için aynı gerekçeyi kullanmayın. 
Kopyala -Yapıştır Yapmayın, bunun yerine atıfta bulunun.  
2. ve 3. sorular birbirine çok benziyor, bu nedenle tekrara düşmeyiniz. 2. 
soruda ortaklık mekanizmalarının kalitesinden bahsederken, 3. soruda işleyiş 
ve görev dağılımı ile ilgili bilgi verilmelidir.  
Projenin ortak yararlarından bahsedin. 
Ortak Ülkenin stratejileriyle de proje önerinizi ilişkilendirin. 
Her faaliyet için zaman çizelgesi/genel bir takvim oluşturunuz. 



Başvuru yapılacak tüm ülkeler aynı başvuru formu içinde yer almalıdır. 
Değerlendirme ülke bazlı yapılacaktır. Az başvuru alınan ülkelere 
öncelikverilecektir. 

 

İpucu 
  



 
2015 yılında desteklenen ülkeler 

 
2016 yılında yeni eklenen ülkeler 

 
2017 yılında yeni eklenen ülkeler 

Afghanistan Kyrgyzstan Algeria Cameroon 

Albania Lebanon Chile Cuba 

Argentina Malaysia Ethiopia Djibouti  

Armenia Mexico Hong Kong Ecuador 

Australia Moldova (Republic of) Korea (Democratic People's Republic of) Gambia 

Azerbaijan Mongolia New Zealand Iran (Islamic Republic of) 

Bangladesh Montenegro Sudan Iraq 

Belarus Morocco Taiwan Peru 

Bosnia and Herzegovina Nepal Uruguay 

Brazil  Pakistan 

Brunei Darussalam Palestine 

Cambodia Phil ippines 

Canada Russian Federation 

China (People's Republic of) Serbia 

Colombia Singapore 

Egypt South Africa 

Georgia Sri  Lanka 

India Tajikistan 

Indonesia Thailand 

Israel Tunisia 

Japan Turkmenistan 

Jordan Ukraine 

Kazakhstan United States 

Korea (Republic of) Uzbekistan 

Kosovo * UN resolution 

Yıllara Göre Desteklenen Ülkeler 



 

2015 

United States 38 

Bosnia and Herzegovina 33 

Azerbaijan 30 

Kazakhstan 27 

Russian Federation 26 

 

2016 

Bosnia and Herzegovina 35 

Kazakhstan 30 

United States 29 

Azerbaijan 26 

Korea (Republic of) 20 

 

2017 

Kazakhstan 28 

Ukraine 26 

Azerbaijan 21 

Bosnia and Herzegovina 21 

Kosovo * UN resolution 18 

En çok başvuru alınan rekabetin yoğun olduğu ülkeler 

İpucu 

• Tunus Window ve Batı Afrika Window ülkeleri için ek hibe  tahsis 
edilmiştir. Dolayısıyla Tunus için ayrıca 120.000 Avro, Batı Afrika  
ülkeleri için ayrıca 50.000 Avro bütçe bulunmaktadır. Bu ülkelere  
başvuru yapılırsa hibe alma şansınız artabilir. 



KA107 Projeleri için Önemli  Kurallar 
En Önemli İki Kural: 
 Ülkeler arası hibe aktarımı yapılamaz!!! 

 
 Program kuralları gereği, 6 (Asya), 7 (Orta Asya), 8  (Latin 

Amerika), 9 (İran, Irak, Yemen), 10 (Güney  Afrika) ve 11. 
Bölgeleri (Afrika‐Karayip‐Pasifik  Ülkeleri) 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. 



 Projelerinizin Koordinatörlüğümüz tarafından 
değerlendirmeye alınabilmesi için son başvuru tarihi:  

 
 

   25 Ocak 2018 



             Son başvuru tarihi: 

1 Şubat 2018     
Brüksel saati ile 12:00 



Faydalı Link ve Dokümanlar 
 
Guide for Experts on Quality Assessment  
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/2017-107/guidelines-for-
experts-on-quality-assessment.pdf?sfvrsn=0 

 
Frequently Asked Questions for Higher Education Institutions 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus/files/library//mobility-faqs_en.pdf 
 
International Credit Mobility Handbook  
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/107/%C4%B1cm-handbook---
version-2-0---november-2017.pdf?sfvrsn=0 
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                                                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 

 


