
                                                                                                                                 

 

ERASMUS+ PROGRAMI KA107 PROJESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI EĞİTİM 

ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 

Erasmus+ KA107 projesi kapsamında Bangladeş International Daffodil University 

ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında ortak proje yapılmıştır. Proje kapsamında 2017-2018 

Akademik yılında aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda personel Eğitim Alma 

hareketliliği gerçekleştirilecektir.  

• Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimizin 

değerlendirme kıstasları aşağıdaki gibidir. Asil ve Yedek liste personelin aldığı toplam puana 

göre sıralanacaktır. 

• Erasmus + KA107 Projesinde Eğitim Alma hareketliliğinde kullanılmak üzere Ulusal Ajans 

tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe kapsamında 2 personelimizin Asil olarak Eğitim 

Alma hareketliliğinden faydalanması olanağı oluşturacaktır.  

•Ulusal Ajansın 2017-2018 yılı KA107 projesine katılacak personelin görevlendirilmesi 

seyahat hariç 5 gün ile sınırlı tutulmuştur. Seyahat masrafları Mobility Tool mesafe 

hesaplama aracı ile hesaplanacak ve ödeme yapılacaktır. 

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, ortak ülkelerinden birinde eğitim 

almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu projede ortak ülke Bangladeş’tir. 

 

Gidilen Ülkeye Göre Hibeler 

Gönderen Ülke Gidilen Ülke Günlük Hibe Miktarları 

(Euro) 

Türkiye Bangladeş 160 € 

Bangladeş Türkiye 140 € 

 

Seyahat hesaplama aracına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 

 

Seyahat Masrafları Ödenme Tablosu 

10 ile 99 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 20 AVRO 

100 ile 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 180 AVRO 

500 ile 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 275 AVRO 

2000 ile 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 360 AVRO 

3000 ile 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 530 AVRO 

4000 ile 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için katılımcı başına 820 AVRO 

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için katılımcı başına 1300 AVRO 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4


                                                                                                                                 

 

 

 

Hibe alarak haraketlilik yapma hakkı kazanamayan personelin genel şartlara uygunluk 

taşıması durumunda proje kontenjanları ölçüsünde hibesiz olarak haraketlilikten yararlanma 

hakları bulunmaktadır. 

Başvuru İşlemleri 

Bangladeş Daffodil Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında yapılan KA 107 Eğitim Alma 

Hareketliliği için ilan süreci 28 Eylül – 19 Ekim 2017 tarihleri arası olup, başvuru işlemleri 

ise 20 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında olacaktır. 

- Başvurular 20 Ekim – 03 Kasım 2017 tarihleri arasında aşağıdaki linkten ulaşılan başvuru 

formu bilgisayar ortamında doldurularak ofisimize teslim edilecektir. 

http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126109201725459.docx 

Başvuru belgesi çıktı alınıp imzalanarak varsa dil puanını belirten belge ile birlikte 20 

Ekim – 03 Kasım 2017 tarihleri arasında ofisimiz 313 numaralı odaya elden teslim 

edilecektir. 

 

Personel Seçim Kriterleri 

Kriter Puan 

Projenin yazımında görev almak +20 

Engelli personel olmak +10 

Gazi personel olmak +10 

Şehit ve gazi yakını personel olmak +10 

Daha önce programdan faydalanmamış olmak +20 

Program kapsamında gidilecek üniversite ile protokolü kendi hazırlamış 

olmak 

+10 

İdari personel olmak (eğitim alma faaliyeti için) +10 

Değişim programı birim koordinatörü olmak +10 

Daha önce programdan faydalanmış olmak -20 

 

Ayrıca; 

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL yabancı dil sınavlarından herhangi birinden alınan puanın 

%40’ı puanlamaya eklenir. 

- Personelin hizmet yılı süresi kadar + puan puanlamaya eklenir. 

 

 

 

 

http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126109201725459.docx

