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Neden KA107? 

- Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejilerine
katkıda bulunmak.

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

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

- Gelen öğrenci/personel sayısını arttırmak.
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HAZIRLIK SÜRECİ

Ortaklar ile anlaşmalar imzalandı

Toplantılar(Çalışma gündemi oluşturuldu)

Başvuru Formu incelendi

Başvuruya ilişkin kaynaklar incelendi

Amaçlar, hedefler, sonuçlar belirlenerek yazım 
aşamasına geçildi.



HAZIRLIK SÜRECİ
1) Ortaklarla anlaşmalar imzalandı.

- Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin 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.



Ortaklarımız? 
Hangi ülkeler ve hangi ortaklarla? 

2015 yılında hibe aldığımız Gürcistan ve Malezya ile süren
Mevlana Anlaşmalarımız vardı. Bu anlaşmaları KA107
projesine transfer ettik. İlk başta belirli bir tecrübemiz olan,
güvendiğimiz ortaklar ile yola çıkmaya karar verdik
(Gürcistan, Malezya).



- Üniversitemizin ve ortağımızın güçlü olduğu alanları ön
plana çıkarmak suretiyle (Gürcistan-fizik bölümü,
Malezya-Malzeme Mühendisliği, Bosna Hersek-İşletme,
Kazakistan-Maden Müh. vs.)

-Öğrenci ve akademik personelimiz için faydalı
olabilecek ülkelere yöneldik.

- Paydaşlardan elde edilecek çıktılar göz önünde
bulundurularak ortaklarımız belirledik.

-Tercih edilebilirlik durumu (öğrenci/öğretim elemanı)

-Bir önceki yılın hibe dağıtım sonuçlarını incelendi.

Neden bu ülke ve ortakları seçtik?



Ulusal Ajans’ın elindeki bütçe miktarını ve önceki senelerde bu 
ülkelerin desteklenme olasılıklarına göre ortak kurumun 
seçilmesi 

Ulusal Ajans’ın KA107 projelerine ilişkin hibe sonuçlarına
göre bir sonraki sene hangi ülkelere başvuru yapabileceğimizi
analiz ettik

Ortaklıktan vazgeçtiğimiz bir ülke olmadı. Ancak ortaklık
yapmayı seçtiğimiz ülkeler oldu. Örneğin, 2017 hibe dağıtım
sonucunda diğer üniversitelerin hibe dağıtım farkına
vardığımız Fas, Küba, Brezilya, Şili, Arjantin, Kolombiya gibi
ülkelere yöneldik ve 2018 yılı başvurusu için bu ülkelerle
anlaşma imzaladık.



KA107 ICM Kapsamında
2015 Yılından Beri Hibe Aldığımız Ülkeler

Arnavutluk 2015 2016 2017

Bosna‐Hersek ‐ + +

Gürcistan + + +

Moldova ‐ ‐ +

Cezayir ‐ ‐ +

Kosova ‐ + +

Ukrayna ‐ + +

Malezya + ‐ ‐

Kazakistan ‐ + ‐



2) Çalışma gündemi (toplantılar) oluşturuldu.

Çalışma grubu (Hibe 
talebinde bulunulacak olan 
ülkeler paylaşıldı ‐ 3 uzman)

Ortak üniversitelerden projede 
ihtiyaç duyulan bilgiler talep 

edildi

Yapılan 2. toplantı ile proje formu 
incelenerek içerik gözden geçirilerek son 

düzeltmeler yapıldı.

Başvuru önce si toplantı  
(Müdür‐müdür yard. ve 3 

uzman )



KA107 başvurusuna ilişkin kaynaklar, teknik bilgiler,  içerikle 
(başvuru formundaki soruların cevaplarına ilişkin) ilgili bilgiler

Ortak üniversiteler (e‐mail 
yolu ile bilgi talebinde 

bulunuldu)



3) Başvuru formu incelendi.

 Başvuru formu detaylı bir 
şekilde incelenerek 
doldurulması gereken 
kısımlar analiz edildi. 



4) Proje ile ulaşılmak istenen amaç, hedef ve sonuçlar belirlendi.

Önce sorun tespiti daha sonra soruna yönelik hedeflerin
belirlenmesi

Sorun: 
Gelen/giden  

öğrenci/personel 
sayımız az

Hedef: Gelen öğrenci sayısını 
artırmak

Sorun: 
Sürdürülebilirlik

Hedef: Farklı bir bütçe kaynağı ile 
değişim programlarının 

sürekliliğinin sağlanması (özellikle 
son yıllarda azalan personel değişimi 

önemli oranda artmıştır)

Sorun: 
Uluslararasılaşma

Hedef: Üniversite uluslarasılaşma
stratejilerine hız kazandırma



Projenin kapsamı nasıl belirlendi? 

Kapsam;
-hangi ülke

-hangi üniversite
-hangi alan

-hangi hareketlilik faaliyeti kapsamında değişim
-değişim sayıları (öğrenci/personel) belirlendi.

-etki ve yaygınlaştırma planı
Her iki kurumun;
-kapasiteleri,

-güçlü-zayıf yönleri,
-tercih edilebilirlik tespit edilerek kapsam
oluşturuldu (öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim
için talep ettikleri ülke ve üniversiteler-Gürcistan giden
öğrenciler için tercih edilmiyor, Bosna-Hersek çok talep
var)
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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



Proje Yazım süreci/ 1.Ülke paylaşımı yapıldı.
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)



2. Ortak ülkelerden bilgi talebi 
Kullanılan kaynaklar? (Her iki kurumun uluslararasılaşma 

stratejileri incelendi)

Başvuru formu yazım sürecinde ortak kurumlara başvuru
formundaki sorular maille gönderildi ve cevapları istendi. Bu
sorunların cevaplarında zaten kurumların uluslararasılaşma
stratejileri yazmaktaydı. Bu stratejiler AKÜ’ nün stratejileriyle
kıyaslanarak başvuru formuna aktarıldı. Yani başvuru
formunda kullandığımız kaynakların en önemlisi ortak
kurumlarımızın başvuru formu sorularına ilişkin gönderdikleri
cevaplar oldu. Ayrıca AKÜ’ nün bölümleri ve dersleri ile ilgili
bilgileri içeren çevrimiçi Bilgi Paketinden de yararlanıldı.

**Ortak üniversitenin bilgileri-internet-çevrimiçi bilgi paketi-bir
önceki yılın verileri**



Stratejik planlar ile projenin ilişkilendirilmesi

Başarılı bir proje; kurumun stratejik planı doğrultusunda,
belirlenen hedeflere ulaşacak ve sorunları çözecek
özelliktedir.

Üniversitemizin stratejik planlarına uygun olarak;

- Uluslararası tanınırlığı sağlayabilmemiz, 
- Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin yurtdışı tecrübesi 
kazanabilmesi,
- Gelen/gide öğrenci/personel sayısını artırmak
- Üniversitemizin uluslararasılaşma ve yurtdışı projeleri konusunda 
kalite standartlarının artması,



Hedeflediğimiz planların uygulanması hususunda proje ile;
- Planların uygulanabilmesi için bütçe, 
- Yerli ve yabancı öğrenci ve akademik personele erişme imkânı,
- Üniversitemizin proje ortakları ile etkileşimini artıracaktır. 

Bu bağlamda;
projenin ne kadar bütçe ile uygulanacağı, proje sonunda etki ve 
yaygınlaştırma alanları ile ilgili yapılan ön çalışma sayesinde, stratejik 
planımız ve proje uygunluğumuzun denetimi sağlanmış oldu.

Stratejik planlar ile projenin ilişkilendirilmesi



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. 



Yazım sürecinde potansiyel ortaklarımıza rehberlik

Başvuru formundaki soruları tam olarak anlayamayan
ortaklarımıza sorunun içeriği açıklandı. Daha önceki örnek
cevaplar gösterildi. Başvuru formunun hibe almadaki
önemi açıklandı. Bu iletişim mail ve telefon ile
gerçekleştirildi.



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



Potansiyel ortaklarla olan önceki deneyimlerin projeye 
yansıtılması.

2015 yılında ilk KA107 projesini oluştururken farklı
programlardan değişim yapmış olduğumuz kurumları
seçtik. Örneğin, Mevlana Değişim Programı bize bir
kaynak oluşturdu. Onun dışında KA103 projelerinden
Erasmus+ ile ilgili teknik bilgilere hâkimdik. Bunu KA107
projemize de yansıttık.



KALİTE SORULARI
KA107 2017 Başvuru Formu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği 



Relevance of the project/ strategy
(Projenin Uygunluğu/ İlgililiği) (max 30 puan)

• Kurumların ulusal politikaları,
• Ortak kurumun seçilme nedenleri,
• Projenin ortak kurum açısından önemi,
• Hareketlilik projesinin kurumların uluslararasılaşmasına
yapacağı olumlu etki,

• Yapılacak işbirliğinin kurumların stratejik plandaki hedef ve
amaçlara katkısı,

• Gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin eylem planı
(hareketliliğin türü ve yönünün açıklaması)

• Ortaklar ile gerçekleştirilecek hareketlilikler ve getirileri
• Katılımcıya verilecek bilgi ve destekler



Relevance of the project/ strategy
(Projenin Uygunluğu/ İlgililiği) (max 30 puan)

• Hareketlilik gerçekleştirilecek özel konular ve bunların
gerekliliği,

• Başvuran ve ortak kurumların hareketlilik projesi ile stratejik
planları arasında ilişki kurulmuş olması,

• Ortak olarak seçilen kurumlar ile ilgili genel bilgiler verilmiş
olması,



Relevance of the project/ strategy
(Projenin Uygunluğu/ İlgililiği) (max 30 puan)

Puan Kaybedilen Nokta

 Yapılacak hareketlilik faaliyetlerinin, türünün ve yönünün 
stratejik hedeflerle ilgililiğinin yeterince anlatılmaması/ 
Hareketliliğin yönü ve türü açıklanmasına rağmen bunların 
stratejik hedeflere nasıl katkı yapacaklarının detaylı 
açıklanmaması

 Ülkelerin ulusal stratejileri ve ortak kurumların bu 
stratejilerdeki yerlerinden bahsedilmemesi,

 Ortak ülkelerin uluslararasılaşma stratejisinde hareketlilik 
projesinin önemine yer verilmemesi,

 İlgili ülkedeki ortak kurumların seçilme gerekçelerine 
değinilmemesi



Relevance of the project/ strategy
(Projenin Uygunluğu/ İlgililiği) (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



Quality of the Cooperation Arrangements/Ortaklık 
Mekanizmalarının Kalitesi (max 30 puan)

• Her iki kurumun proje deneyimleri (Başvuran kurumun ilgili
ülke ile ikili işbirliklerinin ve daha önce gerçekleşen projeleri
olması),

• Taraflar arasında kurumlar arası anlaşma ile ilgili bilgi,
• Proje öncesinde, uygulanmasında ve sonrasında
gerçekleştirilecek faaliyetlerde sorumluluk ve görev dağılımı
ile ilgili bilgi (her iki kurum için)

• Karşı kurumlar ile ilgili temas kişileri (iletişim kanalları vs),
• Finansal konuların nasıl organize edileceği,



Quality of the Cooperation Arrangements/Ortaklık 
Mekanizmalarının Kalitesi (max 30 puan)

• Kurumların daha önce yaptıkları yerinde ziyaretlere
değinilmesi (yapılan toplantılar vs),

• Proje teklifinin hazırlanmasından, hareketliliğe
katılacak kişiler için başvuru/seçim süreçlerinin kim
tarafından ve nasıl yürütüleceği, öğrenim ve eğitim
anlaşmalarının kim tarafından hazırlanacağı,
verilecek bilgi ve desteklerin nasıl yürütüleceği,

• Hareketliliğe katılacak öğrenci/personel sayılarının
belirlenmesi,

• Dil şartlarının öğrenci/personel için belirlenmesi,



Quality of the Cooperation Arrangements/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 kanalları verilmemesi veya
genel ifadelerle yer verilmesi

• Ortak kurumların operasyonel kapasitelerinin detaylı
anlatılmaması



Quality of the Project Design and 
Implementation/ Proje Tasarım ve Uygulamasının 

Kalitesi (max 20 puan)

• Faaliyetlere ilişkin eylem planı (Faaliyetlerin hareketlilik
öncesi, uygulama aşaması ve hareketlilik sonrası
gerçekleştirilecek işlemler, seçim süreci, kriterlerin
belirlenmesi vs),

• Katılımcıya verilecek bilgi/destekler,
• Projenin uygulama süresinde izlenmesi ile ilgili önlemler
• Hareketlilik sonrası öğrencilerin gerçekleştirdiği faaliyetin
tanınması,



Quality of the Project Design and Implementation/ 
Proje Tasarım ve Uygulamasının Kalitesi (max 20 puan)

Puan Kaybedilen Nokta

• Projenin faydalarının devamlılığının nasıl sağlanacağının
yeterli açıklanmaması.

• Faaliyetlerin değerlendirilmesinin ne şekilde yapılacağı
yeterince anlatılamaması

• Seçim kriterlerinin ortak ülke için detaylı verilmemesi,



Quality of the Project Design and Implementation/ 
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,



Impact and Dissemination/ Etki ve 
Yaygınlaştırma (max 20 puan)

• Kurumların tatmin edici bir yaygınlaştırma planı (çağın tüm
donanımlarının yaygınlaştırma amacıyla kullanılması)
vermesi,

• Projenin kişiler, kurumlar, ulusal ve uluslararası etkisinin tüm
detaylarıyla verilmemesi, etkilerin değerlendirilmesi için
kurumsal düzeyde araçların belirlenmesi

• Proje sonuçlarının kullanımı (proje sonuçlarının yeni
projelerin hazırlanmasında kullanılacağı, bilimsel yayın, vs)

• Ortak kurumların hareketlilik projesinden beklentileri



Impact and Dissemination/ 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,



Başvuru Formu ile ilgili Genel Olarak Dikkat 
edilecek Noktalar

‐ Kurumların güçlü yönlerinde olduğu kadar zayıf yönlerinden
ve fırsatlarından bahsedilerek avantaja çevirmek (kurumun
hareketlilik projelerinde deneyimsiz olması nedeniyle başvuracak kurumun
bu konuda deyimlerini aktaracak olmasının belirtilmesi gibi)

‐ Tekrarlardan kaçınılmalı, referans verilmeli
‐ Aynı ülkede ortak kurum olarak seçilen birden fazla kurum
olduğunda hareketliliğin her ortak kurum üzerinden etkisinin
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir

‐ Karşı kurumun kullandığı dilin karışıklığa neden olması ve
yazının aynı elden çıkmamış gibi gözükmesi.
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YÖNETİM SÜRECİ

Hibe sonuçları açıklandıktan sonra hibe aldığımız 
kurumlar bilgilendirildi.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı. (Ortaklar)

Organizasyon Destek Bütçesi ortak ülkeler arasında 
paylaşıldı

Uygulama el kitabına göre değişimlere başlandı. 
(Başvuru süreci‐Seçim süreci‐Değişim süreci)

Değişim süreci esnasında kullanılmayan kontenjanlar 
gelen/giden hareketlilikleri içerisinde gerekli 

aktarımlar yapıldı.

İzleme ziyaretleri yapıldı (Gürcistan‐Malezya‐
Kazakistan)



Yönetim süreci (AKÜ-ortak üniversiteler):

Hibe sonuçları açıklandıktan sonra;

1. Değişim sayıları ve bütçe ortaklarımıza bildirildi.

2.“Bilgilendirme Toplantısı” Bosna-Hersek-Tüm ortak

üniversiteler

3. İzleme Ziyaretleri – Projenin işleyişi izlendi

4. OS bütçesinin ortak üniversitelere paylaştırıldı

5. Gerekli olduğu durumlarda hibeler arası aktarımlar

Ulusal Ajansın onayı alındıktan sonra (resmi yazı ile)

gerçekleştirildi.

6. “Bilgilendirme Toplantısı” Antalya - projeye yeni katılan
ortaklar



Projenin katkıları? Projenin taraflar üzerinde olumsuz etkileri oldu
mu? Nasıl?

1. Hareketlilik sayılarında artış (özellikle gelen öğrenci
sayısında büyük oranda artış gerçekleşti).

2. Uluslararasılaşma sürecimiz hız kazanmış oldu. Ortak
kurumlarımız da kendi üniversitelerinin uluslararasılaşma
stratejilerine katkı sağladı.

3. Hibenin Türkiye tarafından sağlanıyor olması Türkiye’ye
prestij sağladı

4. Kalite kontrol sürecine destek.

Projenin şu ana kadar olumsuz bir etkisi olmadı.



.

.

Öğrenci/ personel anketleri değerlendirmesi

2015 KA107 nihai raporunda gelen öğrenci, gelen ve
giden akademik personel nihai raporlarında (2015
KA107 projemizde giden öğrenci olmadı.) görüldüğü
üzere hareketlilikten memnuniyet düzeyleri %70-%80
(gelen öğretim elemanı) civarındadır.

Gelen öğretim elemanı memnuniyet düzeyi giden
öğretim elemanı düzeyinden daha fazla.



Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Ödeme, Bütçenin
kullanımı/ yönetimi, katılımcı seçimleri, vize-sigorta-seyahat
desteği-ders katalogu-kredilerin tanınması, izleme, iletişim ve
raporlama)

Hibe ödemesi: Gelen öğrenci ve personel ödemeleri
Vakıflar Bankasından vergi numarası ile yapılabilmektedir.
Gelen öğrenciler için de oturum izni almalarını beklemeden
yine vergi numarası ile hesap açtırıp burslarını ödüyoruz.

Bütçe Kullanımı: 2016 OS bütçesini ortak kurumlarımızla ile
paylaşma kararı aldık. Bu sebeple hareketlilik sayıları ile
doğru orantılı olarak (hareketlilik sayısıX200 €)
ortaklarımıza ödemeleri yaptık.



Katılımcı Seçimleri: 2015 yılında Gürcistan’a lisans
seviyesinde gidecek öğrenci bulamadık. Bu yüzden 2016 yılı
projesinde Gürcistan için gelen öğrenci talebinde bulunduk.
Aynı şekilde Bosna-Hersek’e giden öğrenci talebi fazla oldu.
2017 yılında buna göre başvuru formundaki talebimizi
arttırdık. (ayrıca kalemlerarası aktarma seçeneğimizi
kullandık)
Yabancı Dil: Bazı öğretim elemanlarımızın Yabancı Dil
seviyeleri ile şikayetler aldık. Bu durum için yabancı dil
seviyesi düşük olan personelinde yararlanması için bu
durumu gitmeden önce karşı tarafa bildiriyoruz.



Vize: Gelen öğrenciler için konsolosluklara vize kolaylığı
sağlamaları hususunda yazı gönderildi.
Ders kataloğu: Öğrenciler gelmeden önce göndermiş
olduğumuz katalogdan ders seçimi yaparak LA belgesini
hazırlamışlardır. Öğrencilerin kredilerinin döndükten sonra
tanındığına ilişkin bilgi teyit edildi.
Gelen öğrenciler: dersler konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Dersleri ile ilgili olarak çevrimiçi bilgi paketini
öğrencilerin fark etmediğini düşünmekteyiz.
İletişim: Ortak kurumlarımızla mail ve telefon yoluyla sürekli
iletişim halindeyiz.



Hareketliliğin Değerlendirilerek Yeni Dönem Proje Başvurusu

‐ 2015 yılında Gürcistan ile “giden öğrenci” sayımızı
2016 yılında düşürdük.

‐ Aktif bir şekilde kullanılmayan (değişim
yapılmayan) üniversiteler için bir sonraki sene
hibe talebinde bulunmadık.

‐ Proje değerlendirme sonuçları incelenerek hibe
alamadığımız ülkeler için eksiklikler giderilerek
tekrar başvuru yapıldı.



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.




