
Değerli Öğrencilerimiz,  

Öncelikli olarak, hareketlilik sürelerini Bahar dönemine uzatmak isteyen öğrencilerimizden 

web sayfamızdaki Erasmus+ duyuruları bölümünde yer alan "Erasmus Dönem Uzatma İsteği 

Dilekçesi"ni doldurup Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne e-posta yolu ile erasmus@deu.edu.tr 

adresine iletmeleri gerekmektedir.  

Dilekçeniz ile birlikte aşağıdaki adımları da tamamlamanız ve aldığınız onayların (Bahar 

Dönemi için nominasyon onayınız) e-mail yoluyla Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne 

erasmus@deu.edu.tr adresine ulaşmasını sağlamanız gerekmektedir: 

 1) Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki Erasmus+ Bölüm Koordinatörümden hareketliliğimi 

Bahar dönemine uzatmak için onay aldım ve ilgili nominasyon bilgim DEÜ’deki Bölüm 

koordinatörüm tarafından bulunduğum partner üniversiteye iletildi.  

2) Bulunduğum partner üniversitedeki Koordinatörümden/International Office tarafından 

nominasyonumun kabul edildiği ve Bahar döneminde de Erasmus+ kapsamında 

öğrenimimi sürdürebileceğim teyit edildi.  

Bahar Dönemi Hibe Durumu:  

Dönem uzatma isteğiniz, ancak yukarıda belirtilen onayları almanızdan ve bu onaylara dair 

eposta/belgeleri iletmenizden sonra, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından dikkate 

alınabilecektir. Bu aşamada, yukarıda belirtilen onayları almış olsanız bile, Bahar Dönemi için 

hibe alabileceğinizi garanti edememekteyiz. Buna ilişkin durum, Güz döneminde DEÜ’deki 

öğrenimini sürdürmekte olup sadece Bahar döneminde Erasmus+ hareketliliğinden 

yararlanacak öğrencilerimizin hibelendirilmesi ile ortaya çıkacak mali tablo 

değerlendirildikten sonra, en erken Mart 2019’da netleşebilecektir.  

 

Bahar Dönemi Dosyası Açtırma İşlemleri:  

Hareketlik sürelerini Bahar dönemine uzatması onaylanan öğrencilerimizin, bu onayı takiben, 

Güz dönemi’nde gidiş işlemleri için dosyalarını açtırırken gerçekleştirdiği işlemleri 

(Kabul/Davet Mektubu, Learning Agreement hazırlığı, “Hibesiz Erasmus+ Hareketliliği 

ifadesini içeren Yönetim Kurulu Kararı çıkarılması ve diğerleri) Bahar Dönemi için de, ancak 

bu kez email yoluyla uzaktan gerçekleştirmeleri gerekeceğini hatırlatmak isteriz.  

İlgili işlemler ve gerekli belgeler için http://international.deu.edu.tr/?p=288 linkinden 

ulaşacağınız “Kontrol Listesi” ve “Süreç Şemaları” başlıklarını incelemeniz yararlı olacaktır.  

Özetle; Güz Döneminde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanıp; hareketlilik 

sürelerini Bahar dönemine uzatmak isteyen öğrencilerimizden, “Erasmus Dönem Uzatma 

İsteği Dilekçesi" doldurup imzalayarak 16 KASIM 2018, Cuma gününe kadar, 

erasmus@deu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, öğrencilerimizin 

http://international.deu.edu.tr/?p=288


Erasmus+ hareketliliğini Bahar Dönemi’ne uzatabileceklerine dair hem DEÜ hem de 

bulundukları partner üniversitelerden edindikleri yukarıda belirtilen nominasyon onaylarını 

da 01 ARALIK 2018, Cuma gününe kadar, erasmus@deu.edu.tr adresine iletmelerini 

bekliyoruz.  

NOT: Erasmus+ Hareketliliklerini Bahar dönemine uzatmak istemeyen öğrencilerimizin bu 

duruyu dikkate almalarına gerek yoktur.  

Başarı dileklerimizle…  

Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 


