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Personel Hareketliliği Süreç Takvimi 
 

  

 
Tarihler 

 
 

Açıklamalar 

Çağrı Metninin ve Başvuru Süreç Takvimininin İlanı 09 Ekim 2018 

Personel ve 

Koordinatör 

Bilgilendirme 

Süreçleri 

 

 

 

Personeller ve bölüm Erasmus Koordinatörleri ile bilgilendirme mailleri paylaşılacaktır.  

 
Online başvuru 

(ön başvuru) 

 

22 Ekim -02 Kasım 2018 

 
Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanan Çağrı ve Başvuru Kılavuzu doğrultusunda başvurular online olarak alınacaktır. 

Online Başvuru Sistemi : www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr 
 

Başvuru çağrı metninde yer alan sorular için belgelerinizi hazır bulundurunuz ve başvuru anında sisteme yükleyiniz. 

 
Başvuranların ilanı 

 
07 Kasım 2018 

 

Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ön başvuru yapan tüm adayların bilgilerinin ve puan hesaplamalarının bulunduğu bir liste 

yayınlanacaktır. 

 

 
Başvurularla ilgili 

itirazların alınması 

 

08-09 Kasım 2018 
Başvurusunu doğru bir şekilde yapmasına rağmen listede adı yer almayan yada puanı hatalı hesapladığını düşünen kişiler, itiraz formu 

doldurarak  

KA-107 Hareketliliği için ıcm@yildiz.edu.tr adresine 

KA-103 Hareketliliği için erasmus@yildiz.edu.tr adresine iletmelidir. 

Bu tarihler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru listesinin nihai 

Ilanı 
15 Kasım 2018  

İtirazlar değerlendirilerek nihai aday listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacaktır. 

http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
mailto:ıcm@yildiz.edu.tr
mailto:erasmus@yildiz.edu.tr


 

 
 
 
 
 
 
 

KA-103 Hareketliliği hak 

kazananları için tercih 

dönemi 

 
 
 
 
 
 
 

19-23 Kasım 2018 

KA-103 Ders Verme Hareketliliği için hak kazanan personeller http://www.eu.yildiz.edu.tr/ web sayfamızın ikili anlaşmalar 

bölümünde yer alan, kendi bölümlerine ait anlaşmalardan faydalanabilirler. 

 

KA-103 Eğitim Alma Hareketliliğinde anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Referans kurumlar için 

http://www.eu.yildiz.edu.tr/ adresimizdeki ikili anlaşmaları inceleyebilirler 

 

Hak kazanan kişiler tercihlerini erasmus@yildiz.edu.tr e-posta adresimize iletebilirler. 

 

KA-107 Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliklerinde ise tercih edilecek üniversiteler ve kontanjanları belli olduğundan , 

kişiler başvuru anında tercih ettiği kurumlara puan sıralamasına göre yerleştirilecektir. 

 
Dosya teslimi 

Faaliyet    tarihine en az  15 gün 

kala 

 
Faaliyete başlamadan önce her Erasmus yararlanıcısı Erasmus+ Program Birimi web sayfasında detayları belirtilen evrakları Erasmus 

birimine teslim etmelidirler. 
 

Yayınlanma tarihi:09.10.2018 

Güncelleme Tarihi: … 
 
 

 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Erasmus+ Programı Birimi 
 

 
   

 

http://www.eu.yildiz.edu.tr/
http://www.eu.yildiz.edu.tr/
mailto:erasmus@yildiz.edu.tr

