
2018 Sözleşme Dönemi 

2018-2019 Akademik Yılı  Erasmus+ (KA-107)  Öğrenci Hareketliliği Süreç Takvimi 
 

  

 
Tarihler 

 
 

Açıklamalar 

2018-2019 Akademik Yılı Çağrı Metninin ve Başvuru Süreç Takvimininin İlanı 08 Ekim 2018 

Öğrenci ve 

Koordinatör 

Bilgilendirme 

Süreçleri 

 

 

 

Aday öğrenciler ve bölüm Erasmus Koordinatörleri ile bilgilendirme mailleri paylaşılacaktır.  

 
Online başvuru 

(ön başvuru) 

 

15-26 Ekim 2018 

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

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

 

Yabancı Dil sınav sonuç 

belgesi  beyanı 

 
 

15-26 Ekim 2018 

 
05-09 Kasım 2018 tarihinde yapılacak Erasmus İngilizce sınavına girmeyecek olup çağrı metninde belirtilen geçerliliği kabul edilen yabancı 

dil sınavlarına ait puan sunmak isteyen öğrenciler, online başvuru sisteminde sınav sonucu kullanacağım kısmını işaretleyip s onuç 
belgelerinin bir örneğini yüklemeliler. Bu yüklemeyi yapmayan öğrenciler Erasmus sınavına girmek zorundadır.  

 
Düzenlenecek yabancı dil sınavına giremeyecek öğrenciler için, 17.12.2017 tarihinde yapılan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, son beş yıl içinde 
alınmış YDS, YÖKDİL veya ÖSYM Denklik Tablosunda yer alan program ülkeleri dillerine ait sınavlardan 50/100 puana denk gelen skorlarını 

kullanabilirler   
Denklik Tablosu için bakınız: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf   

Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip skorunu da çevrimiçi başvuru platfor munda ilgili alana 
yazmalı ve yüklemelidir.  Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak başvuru yapan bir öğrenci, skorunu başka bir dil sınavıyla değiştiremez 

veya düzenlenecek Eramus+ Yabancı Dil Sınavı’na giremez  
 

 
AGNO'ların USİS’ten 

çekilmesi 

30 Ekim 2018  

Erasmus+ Program Birimi tarafından AGNO'lar merkezi öğrenci işleri sisteminden otomatik olarak çekilecektir. 

 
Öğrenci başvuranların 

ilanı 

 
01 Kasım 2018 

Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ön başvuru yapan tüm adayların bilgilerinin bulunduğu bir liste yayınlanacaktır. 

 
Başvurularla ilgili 

itirazların alınması 

 

01-02 Kasım 2018 
Başvurusunu doğru bir şekilde yapmasına rağmen listede adı yer almayan öğrenciler, itiraz formu doldurarak ıcm@yildiz.edu.tr adresine 

iletmelidir. Bu tarihler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru listesinin nihai 

Ilanı 
05 Kasım 2018 İtirazlar değerlendirilerek nihai aday listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacaktır. 

http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
mailto:ıcm@yildiz.edu.tr


 

Yabancı dil sınavı ilanı 
05-09 Kasım 2018 Ön başvurusu kabul edilen adaylardan yabancı dil sınavına girecek olanlar için  sınav yer ve zaman bilgileri Erasmus+ Program Birimi web 

sayfasında duyurulacaktır, kişiye özel  bilgilendirme yapılmayacaktır 

 

Yabancı dil sınavı 

 

05-09 Kasım 2018 

 

Erasmus ofisi tarafından belirlenecek olan tarih, yer ve zamanda yabancı dil sınavı (İNGİLİZCE) yapılacaktır. 

 

 
 

Yabancı dil sınavı 
sonuçlarının ilanı 

 

12-16 Kasım 2018 

 

Yabancı dil sınavı sonuçları Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir. 

 

Yabancı dil sınavı ile 

ilgili itirazların alınması 

 
19 Kasım 2018 

 
Sınav sonucunda maddi bir hata olduğunu düşünen öğrenciler itiraz formunu  doldurarak icm@yildiz.edu.tr adresine başvuru 

yapmalıdır. 

Yabancı dil sınav sonucu 

nihai listenin 

ilanı 

 
20 Kasım 2018 

 
İtirazlar değerlendirilerek nihai sonuçlar Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacaktır. 

 

Başarı puanlarının ilanı 

 

21 Kasım 2018 

 

Çağrı metninde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanlar hesaplanarak Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilen 

edilecektir. 

Başarı puanları ile ilgili 

itirazların alınması 

 
22 Kasım 2018 

Başarı puanı hesaplamalarıyla ilgili hata olduğunu düşünen öğrenciler itiraz formunu dolduraraki icm@yildiz.edu.tr adresine başvuru 

yapmalıdır. 

 
Başarı puanları nihai 

listenin ilanı 

 

23 Kasım 2018 

 

İtirazlar değerlendirilerek nihai puan listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacak 

 

 
Tercihlerin 

Yerleştirmelerin yapılması 

 
 

26-30 Kasım 2018 

Öğrenim faaliyeti için öğrenciler otomasyon üzerinden tercihlerini yapacak ve yerleştirmeler öğrencilerin yaptığı tercihler üzerinden 

otomatik olarak kullanılan online sistem tarafından yapılacaktır. 

 
Yerleştirme listelerinin 

ilanı 

 

06 Aralık 2018 

 

Erasmus+ Program Birimi, puanlarına göre yerleştirilen adayların listesini web sayfasında ilan edecektir. 

 

 
Oryantasyon – 
Bilgilendirme 

Toplanıları 

 
10 Aralık 2018 

Yeri ve saati daha sonra 
ilan edilecektir 

 

Faaliyet gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler için Erasmus+ Program Birimi tarafından süreçle ilgili oryantasyon toplantısı 

yapılacaktır. 

 
Dosya teslimi 

 

Faaliyet  tarihine  en az  15 gün 

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

teslim etmelidirler. 
 

mailto:icm@yildiz.edu.tr
mailto:icm@yildiz.edu.tr


kala 

 

Yayınlanma tarihi:08.10.2018 

Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 
 
 

Notlar:  
 

1) Bu metni bilgisayarınıza indirmeyiniz. Güncellemeleri takip edebilmeniz için gerek duyduğunuz anda web sayfamızdan bilgiye erişiniz. 
2) Süreçler hakkında olası bilgilendirmeleri takip edebilmeniz için başvurunuzu aktif olarak kullandığınız e-posta adresiniz üzerinden yapınız.  

3) E-posta adresinizi ve web sayfamızı sık sık ziyaret ediniz. 
 

 
 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

Erasmus+ Programı Birimi 
 
 
 
 

 
   

 
 

 


