
 

Tarihler Açıklamalar 

Çağrı Metninin ve Başvuru Süreç Takviminin İlanı 02 Ocak 2020 

 
 

 

Online başvuru 

 

 

 

08 – 24 Ocak 2020 

 

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

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

 
Her iki hareketliliğe de başvuru yapmak istemeniz durumunda, her iki hareketlilik için ayrı ayrı başvurular 
yapmanız gerekmektedir. İki başvuru içinde hak kazanan kişi olması durumunda kendi belirleyeceği 
hareketlilikten puan kesintisi yapılacaktır (-50). 
 
Başvuru çağrı metninde yer alan sorular için belgelerinizi hazır bulundurunuz ve başvuru anında sisteme 

yükleyiniz. 
 

KA-107 Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliklerinde tercih edilecek üniversiteler ve kontenjanlar 

belli olduğundan, kişiler başvuru anında tercih ettiği kurumlara puan sıralamasına göre 

yerleştirilecektir. Tercih yapmayan kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

Eğitim Alma Hareketliliğine başvurularda İdari Personeller ilan edilmiş kontenjanlarından herhangi 

birine başvuruda bulunabilir. Akademik Personelin ise öncelikle kendi bölümünün anlaşmalarına 

başvuru yapması gerekmektedir. 

 

KA-103 Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliklerinde tercih yapılması zorunlu değildir. Hak kazanan 
kişiler tercihlerini daha sonra ileteceklerdir. 
 

2018 Sözleşme Dönemi 
2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği Süreç Takvimi  

http://www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr/


 
Başvuranların ilanı 

 
03 Şubat 2020 

Erasmus+ Program Birimi web sayfasında başvuru yapan tüm adayların bilgilerinin ve puan hesaplamalarının 

bulunduğu bir liste yayınlanacaktır. 

 
Başvurularla ilgili 

itirazların alınması 

 

03-05 Şubat 2020 
Başvurusunu doğru bir şekilde yapmasına rağmen listede adı yer almayan ya da puanı hatalı hesapladığını düşünen 

kişiler, itiraz formu doldurarak  

KA-103 Hareketliliği İçin erasmus@yildiz.edu.tr 

KA-107 Hareketliliği için icm@yildiz.edu.tr  

adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 Bu tarihler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Nihai Başvuru 
Listesinin İlanı 

07 Şubat 2020           İtirazlar değerlendirilerek nihai aday listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacaktır. 

 

 
Dosya teslimi 

Faaliyet    tarihine  

 en  az   20 gün kala 

Faaliyete başlamadan önce hak kazanan her Erasmus yararlanıcısı Erasmus+ Program Birimi web sayfasında 
detayları belirtilen evrakları başvurularını yapmış oldukları sistem (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) üzerinden online  
yükleyeceklerdir. Lütfen tüm belge detayları için www.erasmus.yildiz.edu.tr adresimizi ziyaret ediniz. 

 
 

Not: Yukarıda belirtilen tarihler PLANLANAN tarihlerdir. Çeşitli sebeplerden dolayı süreçlerde yaşanabilecek olası gecikmeler web sayfamızda ilan 

edilecektir. 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

ERASMUS+ PROGRAMI BİRİMİ 
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