
               

 

                

 

           Değerli Öğrencilerimiz, 

 

2022 Sözleşme Dönemi kapsamında Erasmus Programı başvuruları bu yıl ilk kez istihdamda 
liyakat ve yetkinliğin artırılması, iş/staj ilanlarının kamuoyu ile etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde 
paylaşılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
tarafından yapılandırılan E-devlet Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. 
Merkezîleşme esaslı bu uygulama kapsamında sistemin yeni olması dolayısıyla Erasmus 
Programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz için kurumumuz Erasmus Uzmanları 
tarafından farklı zaman dilimlerinde çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere başvuru sürecine ilişkin 
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Toplantılara ilişkin yer, zaman ve katılım linki duyuru 
ekinde yer alan başvuru takviminde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Toplantıya katılımınızın ve 
başvuruya ilişkin ilanda yer alan “Faydalı Dokümanların” büyük bir dikkatle okunmasının hatasız 
ve eksiksiz bir başvuru süreci noktasında büyük öneme sahip olduğunu önemle hatırlatmak 
isteriz. 

 
 

         ÖNEMLİ:  
2022 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2022 olması beklenmektedir. 
Bu nedenle, 2022 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce 
staj ve öğrenim hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.ua.gov.tr/default.aspx
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2022/2023 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR 

YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURULARI 
 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

2021 – 2022 Akademik yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen 

öğrencilerimizin başvuruları 25 Nisan 2022- 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 

https://portal.ua.gov.tr sistemi üzerinden ONLINE/ÇEVRİMİÇİ olarak alınacaktır.  

 

ERASMUS+ İNGİLİZCE DİL SINAVI 

Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı 13-15 Haziran 2022 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi F Blok İngilizce ve Rusça Hazırlık Okulu’nda 

yapılacaktır. Örnek sınav sorularına https://ydyo.gelisim.edu.tr/en/content/erasmus-13704 

linkinden ulaşabilirsiniz. 

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunmak için ilgili tarihlerde gerçekleştirilecek olan 

sınavdan minimum 50 puan almış olmanız gerekmektedir. 

 

 

Önemli Hususlar: 

 

 

*Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 aya kadar hibe 

alabilmektedirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibesiz olarak 

devam edebilmektedirler. 

 

*Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği her bir öğrenim kademesinde (birinci kademe: ön lisans, 

lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas) toplam 12 aya kadar 

yapılabilmektedir. Her bir kademede toplam hareketlilik süresi (öğrenim + staj) 12 ayı geçemez. 

DİKKAT! 

YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir. Erasmus Programı 

kapsamında başvuruda bulunacak olan tüm öğrencilerimizin üniversitemiz Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavına katılımı ve 

sınavdan ilgili hareketlilik türü için belirlenen asgari puanı almaları zorunludur. 

 

Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. 

 

https://portal.ua.gov.tr/pop_IlanDetay.aspx?id=339105d9-224c-4123-bd35-18a6a7e853a2


 

 

Kimler Başvuru Yapabilir? 
 

 

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekir. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 

Örgün Öğretim (1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. sınıfta 

okuyan öğrenciler öğrenim ve/veya staj hareketliliğine başvuru yapabilirler. 

Çift Anadal/Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci, sadece tek bir Anadal’dan başvuru yapabilir. 

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri sadece Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunabilirler. 

 
Daha önce Erasmus+ hareketlilik faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim kademesinde 

gerçekleştirenler başvuru yapabilirler. Ancak Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğinin her bir 

öğrenim kademesinde toplam 12 aya kadar yapılabildiği unutulmamalıdır. 
 

 Erasmus+ Staj Hareketliliğine son sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Son sınıf 

öğrencilerinin mezun olduktan 12 ay içerisinde hareketliliği gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 

Hem Erasmus Öğrenim hem de Erasmus Staj Hareketliliğine aynı anda başvuru yapılması 

durumunda -10 puan uygulaması yapılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem 

öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi 

faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrencinin hangi hareketliliği ilk 

tercihi olarak tercih ettiğini online başvuru formundaki seçenekten belirtmesi gerekir. İkinci tercihine 

-10 puan uygulanır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj 

faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” 

puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan eksiltme uygulanır. 

 
                                                                 

 

                            Kimler Başvuru Yapamaz? 
 

 

İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Açık ve Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri Erasmus+ 

 Öğrenim ve Staj Hareketliliğine başvuru yapamaz. 
 

Kayıt donduran öğrenciler, başvuru yapamaz. 
 

Herhangi bir değişim programı ile Üniversitemizde eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler 

 başvuru yapamaz. 

 

                 Dikkat: İlgili eğitim-öğretim döneminde Kayıt Yenileme işlemini gerçekleştirmemiş olan öğrenciler                                   

başvuru yapamaz. 



 

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Koşulları 
 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön 

Lisans, Lisans, Lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, aktif öğrenci olması 

 

2- a)  Lisans/Ön Lisans için öğrencilerin GANO’larının en az 2.20/4.00 olması 

 
b)   Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans 

mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100,                                                                                                                                                                                                                                      
 

c) Yüksek Lisans ve doktora için GANO’nun en az 2.50/4.00 olması 

 

Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamaz. Öğrencinin alttan başarısız 

ders(ler)inin bulunması Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği başvurusuna engel değildir. 

 

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlandığı süre ile yararlanacağı Öğrenim ve Staj 

süresinin toplamının 12 ayı geçmemesi,  

 

4- İlk dönem başvuruda bulunacak olan ve henüz üniversitemizde transkripti oluşmamış olan Yüksek 

Lisans ve Doktora öğrencileri bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu ile 

başvuruda bulunabilir. Benzer şekilde başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve 

henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları 

transkripte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.  

 
 

 

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Başvuru İle İlgili Özel Hususlar 
 

ÖNEMLİ: Erasmus+ Staj Hareketliliğine Başvuru ile ilgili özel hususlar Türkiye Ulusal 

Ajansı 2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları Uygulama El Kitabı ilan edildikten 

sonra açıklanacaktır. 

o Seçilen staj yerleri öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır. 

o Staj yapılacak yer, öğrenci tarafından bulunmalıdır. 

o Erasmus+ Staj Hareketliliği için kabul mektubu zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kabul alan  

                           öğrenciler +10 puandan yararlanmak için başvuru esnasında kabul mektubunu sisteme  

                           eklemeleri gerekmektedir. 

 
 

 

Değerlendirme Kriterleri 
 

Değerlendirmede; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) %50’si ile Yabancı Dil Puanının 

%50’si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur. 

 

                                                             DİKKAT! 

Adayların güncel akademik ortalama bilgilerini E-devlet üzerinde yer alan veriler üzerinden kontrol 

etmeleri gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan bizzat adaylar sorumludur.  



Aşağıda belirtilmiş olan değerlendirme kriterlerine göre öğrencinin başarılı sayılması için nihai 

puanının (Erasmus+ Puanı) Erasmus Staj Hareketliliği için minimum 50 puan olması 

gerekmektedir. 
 

Hatırlatma: Erasmus İngilizce Dil sınavını geçme barajı da Erasmus Staj Hareketliliği için 

minimum 50 puandır. 

 

Başvuruları değerlendirmede kullanılacak seçim ölçütleri ve ağırlıklı puanlar: 
  

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan 
üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan 
üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan* 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 

haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

 

                   +10 puan** 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan 

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir  +5 puan*** 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)                     -10 puan**** 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

 

-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 
kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a 

tekrar başvurması halinde uygulanır) 

 
 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır) 

 

-5 puan 

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları 

kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya 

öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve 

çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım 

veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

***Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal 

medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi 

geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve 

görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya 

da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. 

****Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ 

(2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim 

puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanı



Yapılan yerleştirmeler Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği açısından nihai; ancak hibe dağılımı 

açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İlan edilmiş olan kontenjanlar tahmini olup Erasmus Dil 

Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmesi yapılan öğrenciler hibe 

tahsisatının kesinleşmesine dek “Aday öğrenci” statüsünde olacaklardır. İsteyen öğrenciler Erasmus+ 

Staj Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir. 

 

Bir önceki yıl seçilerek hibe ve/veya kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü 

gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan 

gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak 

değerlendirilir ve seçilirler. 

 

                      Kontenjanlar 
 

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan 

durumuna göre yerleştirilir. Üniversitemiz tarafından yapılan yeni dönem proje başvurusu da henüz 

sonuçlanmamış, üniversitemize ayrılacak hibe tutarı kesinleşmemiştir. Dolayısıyla, hibeli kontenjanlar 

da belli değildir. Başarı sıralamasına göre üniversite geneli için Erasmus Staj Hareketliliği hibeli 

kontenjanımız tahmini 10 kişidir. Kontenjanlar, Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü bazında aşağıda bulunan 

tablodaki şekliyle dağıtılmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilecek olan hibeler 

doğrultusunda 2022-2023 Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği kontenjan sayıları tahmini 

kontenjanlardan eksik veya fazla olabilir. Bu nedenle, asıl listede yer alan bütün öğrencilerin hibe alıp 

almayacakları Türkiye Ulusal Ajansı hibe tahsisatından sonra kesinlik kazanacaktır. Yedekte olan 

öğrenciler dilekçe vermek koşuluyla hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. 

 

2022 YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ  

KONTENJAN DAĞILIMI 

Fakülte Adı               Kontenjan Sayısı 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu(BESYO) 

1 

Güzel Sanatlar Fakültesi(GSF) 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 1 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi(İİSBF) 

1 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu(İGÜMYO) 

1 

Yüksek Lisans Enstitüsü(LEE) 1 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi(MMF) 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi(SBF) 1 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu(SHMYO) 

1 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) 1 

  

TOPLAM: 
 

10 



 

                                                 Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 

ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili 

masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

 

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel 

destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır: 

Ülke 

grupları 

 

Misafir Olunacak Ülke 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj 

(Avro) 

 
1. ve 2. Grup 

Ülkeler 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, 

İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, 

Portekiz, Yunanistan 

 
 

600 

 
 

750 

 

3. Grup 

Ülkeler 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 

Türkiye 

 

450 

 

600 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği 

 
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz 

konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı 

olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.  

 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı 

Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrencilere 

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar  

4) Şehit/Gazi çocukları  

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine 

Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi 

destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)  

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, 

tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.  

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, 

hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir: 
 



Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

 

İçerme Desteği 

 
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek 

finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik 

faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal 

ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. (Detaylar için bkz. 2021 Sözleşme Dönemi 

Erasmus Uygulama El Kitabı) 

 

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 

 

*2022- 2023 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 25 Nisan 2022- 27 Mayıs 2022 

tarihleri arasında https://portal.ua.gov.tr sistemi üzerinden ONLINE/ÇEVRİMİÇİ olarak yapılacaktır. Belirtilen 

tarih sonrası sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.  

 

*Erasmus+ Staj Hareketliliği için kabul mektubu zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kabul alan  

öğrenciler +10 puandan yararlanmak için başvuru esnasında sisteme eklemeleri gerekmektedir.  
 

*Başvurular ile ilgili yaşadığınız teknik sorunlarla ilgili erasmus@gelisim.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.  

 
Başvuru Adımları Türkçe ve İngilizce olmak üzere yayınlanan ilanın ekinde yer almaktadır. Ayrıca söz konusu 

platformun ilk kez bu yıl alınan başvurular için kullanılması dolayısı ile başvuru gerçekleştirmek isteyen 
öğrencilerimize yönelik olarak başvuru süreci bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar yüz yüze ve 
çevrimiçi alternatifli olarak 29/04/2022 saat 14.00-16.00 arasında Zoom(https://zoom.us/j/95340238730) 
üzerinden çevrimiçi bir biçimde ve ayrıca 18/05/2022 saat 14.00-16.00 arasında üniversitemizde yüzyüze 
gerçekleştirilecektir. 
 

Öğrenciler herhangi bir duyuru veya güncellemeyi kaçırmamak adına dio.gelisim.edu.tr web sayfamızı ve 
öğrenci mail adreslerini düzenli bir şekilde takip etmekle sorumlu ve yükümlüdür. Duyuru ve güncellemelere 
daha kolay ulaşmak adına erasmus_igü sayfamızı da takip etmeniz önerilir.  
 

https://portal.ua.gov.tr/pop_IlanDetay.aspx?id=339105d9-224c-4123-bd35-18a6a7e853a2
mailto:erasmus@gelisim.edu.tr


2022-2023 Akademik Yılı ERASMUS+ PROGRAMI (KA131) ÖĞRENİM/ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 

20 Nisan 2022 İlanın Koordinatörlüğümüzün Web Sayfasında ve Portalda 
Duyurulması 

( dio.gelisim.edu.tr ve https://portal.ua.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.) 

29 Nisan 2022 - 14.00-16.00 

             https://zoom.us/j/95340238730 

18 Mayıs 2022 - 14.00-16.00 

 

 

Erasmus+ Tanıtım ve  Bilgilendirme Toplantısı 

  (Yüz yüze ve Çevrimiçi Alternatifli ) 

25 Nisan-27 Mayıs 2022 Başvuruların Alınması 

( Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ E-Devlet portalı üzerinden 
alınacaktır.) 

13-15 Haziran 2022 Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Tarafından 
Gerçekleştirilecek Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Tarihi 

(https://ydyo.gelisim.edu.tr/anasayfa ve https://dio.gelisim.edu.tr/ web 
sayfalarında ilan edilecektir.) 

17-21 Haziran 2022   Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İlanı 

(Sonuçlar (https://ydyo.gelisim.edu.tr/anasayfa ve 
https://dio.gelisim.edu.tr/ web sayfalarında ilan edilecektir.) 

  

22-29 Haziran 2022   Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İtirazların 
Alınması  

 

30 Haziran 7 Temmuz 2022 İtirazların değerlendirilmesi ve İtiraz Formu Sonuçlarının İlanı 

(İtirazların sonuçları (https://ydyo.gelisim.edu.tr/anasayfa sayfasında ilan 
edilecektir.) 

29Temmuz 2022   2022 Sözleşme Dönemi Kapsamında Öğrenim ve Staj 
Hareketliliği Asıl ve Yedek Listelerinin İlanı (Sonuçlar 
https://dio.gelisim.edu.tr/ web sayfalarında ilan edilecektir.) 

30 Temmuz – 5 Ağustos 2022 Yerleştirme Sonuçlarına İtirazların Alınması 

(İtirazlar erasmus@gelisim.edu.tr adresine mail yoluyla yapılacaktır.) 

8-12 Ağustos 2022 İtirazların Değerlendirilmesi  

 

12-22 Ağustos 2022 Katılım Taahhüdü ve Feragatlerin Alınması 
 

(Katılım taahhütleri ve feragat bildirimleri erasmus@gelisim.edu.tr adresine 
mail yoluyla yapılacaktır.) 

Daha sonra ilan edilecektir. 
Oryantasyon Programı 
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