
2019 PROJE DÖNEMİ K-GEM KONSORSİYUMU İLANI

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Değerli Çalışanları,

2019 PROJE DÖNEMİ K-GEM KONSORSİYUMU İLANI için başvurular UKEY üzerinden 6 Ekim – 15 Kasım 2021
tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru sistemi 15 Kasım 2021 tarihinde saat 16:00’da
kapanacaktır. E-posta veya elden yapılacak olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Hareketliliğe ilişkin genel ve detaylı bilgi ve örnek belgeler için lütfen web sayfamızı ve Program Rehberini
inceleyiniz.

� Kimler Faydalanabilir?

� Hareketlilik Dönemi ve Hibelendirme Koşulları

ÖNEMLİ! Hareketlilik en erken 13 Aralık 2021 tarihinde başlatılmalı ve 31 Mayıs 2022 tarihine dek geri dönüş
yapılacak şekilde planlanmalıdır.

� Kontenjanlar nedir?

2019 PROJE DÖNEMİ K-GEM KONSORSİYUMU İLANI kapsamında kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı göz
önüne alındığında 1 AKADEMİK ve 1 İDARİ PERSONEL olmak üzere 2 kişi faydalanabilecektir.

� Nasıl başvuru yapılır?

UKEY’e giriş yaptıktan sonra Erasmus Başvuruları sekmesinden Eğitim Alma Başvuruları’nı seçmeniz
gerekmektedir. Yönergeyi okuduktan sonra, otomasyon üzerinden başvuru ekranı açılacaktır. DÖNEM OLARAK
2019-K-GEM SEÇİLMELİDİR. UKEY sistemi üzerinde açılan başvuru ekranında otomasyondan çekilen bilgileriniz
yansıyacaktır. Bu bilgilerde farklılık varsa lütfen Personel Daire Başkanlığı Akademik/İdari Şube Müdürlüğü ile
iletişime geçin. Başvuru ekranında zorunlu alanlar kırmızı yıldız ile işaretlenmiştir. Ekrandaki tüm zorunlu
alanları doldurduğunuzdan lütfen emin olunuz. Zorunlu alanı doldurmamanız durumunda giriş yaptığınız tüm
bilgiler silinir ve yeniden giriş yapmanız gerekir.
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https://www.ua.gov.tr/media/lzpfshol/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf
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Başvuru sırasında eğitim programı ve kabul mektubunun UKEY’e yüklenmesi zorunludur. Bu evraklardan birinin
eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılır. Başvuru evrakları aşağıdaki şekilde hazırlandıktan sonra
taranır ve UKEY’e yüklenir. Başvuru koşullarını sağlamak ve evrakları eksiksiz olarak UKEY’e yüklemek başvuru
yapanın sorumluluğundadır.

Başvuru esnasında UKEY sistemine eklenmesi gereken zorunlu evrakların yönergeye uygun olarak
hazırlanmasından başvuruyu yapan personel sorumludur. Zorunlu alanların ve imzaların eksik olması
durumunda evraklar GEÇERSİZ kabul edileceğinden BAŞVURUNUZ GEÇERSİZ sayılır.

� Banka Bilgileri

Başvuru aşamasında banka bilgileri kısmını doldurmak zorunlu olmamakla birlikte vadesiz Euro hesabı olanların
doldurması tavsiye edilmektedir. Euro hesabınızın üniversitenin maaş ödemesi yaptığı bankadan olması ödeme
aşamasında sıkıntılar yaşanmaması için tercih edilmelidir.

� Başvuruların Değerlendirilmesi, Seçim ve İtiraz Hakkı

Başvurular, K-GEM tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme
sırasında Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal öncelikler ve kurumumuzca belirlenen aşağıdaki kriterler göz
önünde bulundurulacaktır. Komisyonun ön değerlendirmesi tamamlandıktan sonra başvurular aldıkları puanlara
göre sıralanarak varsa geçersiz başvurular da belirtilerek ilan edilir. Komisyon ön değerlendirme sonunda bir
itiraz süresi belirler ve gelen itirazları değerlendirmek üzere bir kez daha toplanır. Komisyonca belirlenen nihai
liste ile hareketliliğe hak kazanan asil ve yedekler belirlenmiş olur.
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� KRİTERLER
Başvurusu kabul edilmiş ise + 10

Engelli personel, gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise +10

Erasmus programından daha önce faydalanılmamışsa (Teşvik) +10

İdari Personel ise (Teşvik) (Sadece Eğitim Alma Başvurusunda Geçerlidir.) +9

Erasmus Kurum/Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Bölüm Koordinatörü ise +7

Yabancı Dil Belgesi* İbraz Edilmişse (Sadece Eğitim Alma Başvurusunda Geçerlidir.) +5

Daha önce hareketlilik sağlanmayan bir ülke ise** +5

Daha önce hareketlilik sağlanmayan anlaşmalı kurum ise** +3

Erasmus programından 1 kez faydalanılmışsa -2

Erasmus programından 2 kez faydalanılmışsa -4

Erasmus programından 3 kez faydalanılmışsa -6

Erasmus programından 4 kez faydalanılmışsa -8

Erasmus programından 5 kez ve daha faydalanılmışsa -10

Puanın eşit olduğu durumlarda başvuru önceliği esas alınarak sıralama yapılır.

* ÖNEMLİ! Eğitim Alma başvurularında Yabancı Dil bilgisi zorunlu önceliği olan bir değerlendirme

ölçütüdür . Bu nedenle başvuru esnasında dil belgesini UKEY sistemi üzerinden yükleyen personel +5 (beş)1

puan ile değerlendirilir. Dil belgesi yüklemeyenler ile yanlış belge yükleyenler bu değerlendirmeden 0 (sıfır)
puan alırlar.
** Daha önce hareketlilik sağlanan ülkeler ile anlaşmalı kurum listesine UKEY/Başvuru ekranından
ulaşabilirsiniz. Daha önce hareketlilik sağlanmayan ülke/üniversite kriterinde kurumdan daha önce herhangi
bir personelin başvuru yapıp yapmadığı dikkate alınacaktır.

1 Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı madde 4.3.2.
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� HİBELER2

GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI

Ülke
Grupları

Hareketliliğe Gidilen Ülkeler Günlük Hibe
Miktarları (Avro)

1. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg,
Norveç

153,00 €

2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136,00 €
3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,

Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya
119,00 €

SEYAHAT HİBESİ (gidiş-dönüş yolculuk için toplam tutar)3

Seyahat Mesafesi Tutar (Avro)

0-99 km arası 20,00 €

100-499 km arası 180,00 €

500-1999 km arası 275,00 €

2000-2999 km arası 360,00 €

3000-3999 km arası 530,00 €

4000-7999 km arası 820,00 €

8000 km ve üzeri 1.500,00 €

Sorularınız için:
erasmus@uludag.edu.tr

3 Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (Distance Calculator)
kullanılarak hesaplanmalıdır. Bursa’dan eğitim almak için gidilen şehir arasındaki mesafe dikkate alınır.
Mesafe hesaplayıcı (Distance Calculator) tarafından belirlenen kilometreye göre verilecek olan Seyahat Hibesi
dışında yolculuk için yapılabilecek ödemeler ve Özel İhtiyaç Desteği için lütfen Program Rehberini inceleyiniz.

2 Hibelere ilişkin tablolar, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Program Rehberi’nden alınmıştır.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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