
2022-2023 akademik yılı Erasmus (2022 projesi) Öğrenim Hareketliliği NİHAİ Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Listesi ve bu sonuçlara ilişkin ayrıntılı açıklamaları içeren duyurumuz 

25.08.2022 tarihinde DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü internet sayfasında “Erasmus Duyuruları” başlığı altında ayrı ayrı 

paylaşılmıştı. Sonuçlar açıklandıktan sonra, itiraz dilekçesi ileten öğrenciler için gerekli değerlendirmeler gerçekleştirilmiş 

ve nihai sonuç listesi yayımlanmıştır. 

Nihai sonuçların 09.09.2022 tarihinde açıklanmasıyla, ilgili listede durumu “asil” (hibeli) olarak belirtilmiş ve Erasmus 

öğrenim faaliyetini 2022/2023 akademik yılı Bahar döneminde gerçekleştirmeyi planlayan öğrencilerimizin bilgilerinin 

ve resmi olarak Erasmus kapsamında seçilmiş değişim öğrencisi olduklarının yerleştirildikleri kurumlara iletilmesi 

(nominasyon) işlemi, Erasmus bölüm koordinatörlerince karşı kurumun belirlediği nominasyon son tarihinden önce 

yapılmalıdır. Bahar döneminde yurtdışında öğrenim görecek öğrenciler için nominasyon son tarihi (nomination deadline) 

kurumdan kuruma değişiklik gösterip; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında olabilmektedir. Özellikle yerleştirildikleri 

kurum tarafından nominasyon son tarihi  Eylül ayı içindeki bir tarih olarak belirlenmiş öğrencilerimizin en kısa zamanda 

nominasyonlarının Erasmus bölüm koordinatörlerince gerçekleştirilmesini sağlamaları gerekmektedir. 

Bölüm/programınız için Erasmus bölüm/program koordinatörü bilgilerine internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

https://international.deu.edu.tr/erasmus-koordinatorleri/ 

Nominasyon sonrası, yerleştirildikleri kurumlar tarafından ilgili öğrencilere bilgi/belge akışı başlayacaktır. 

Yerleştirildikleri kurumun ilgili sömestr için belirlediği nominasyon son tarihi hakkında bilgi edinip bu tarihten önce 

Erasmus bölüm koordinatörü tarafından nominasyon işleminin gerçekleştirilmesini temin etmek öğrencinin 

sorumluluğundadır. Yerleştirildikleri kurum için güncel nominasyon son tarihi hakkında öğrencilerimiz, yerleştirildikleri 

kurumun International Office’inin internet sayfasını, bu sayfalardaki “incoming students”, “factsheet” gibi başlıkları 

inceleyebilirler. Söz konusu bilgilere erişmekte güçlük yaşamaları durumunda öğrencilerimiz Erasmus bölüm 

koordinatörlerinden ve birimimizden destek talep edebilirler. 

Not:  

Erasmus öğrenim faaliyetini 2023/2024 akademik yılı Güz döneminde gerçekleştirmesi söz konusu olan öğrencilerin de 

yerleştirilmiş oldukları kurumların Güz ya da Bahar dönemi için tek bir nominasyon son tarihi belirlemiş olması ihtimaline 

karşı, nominasyon son tarihi kontrolünü en kısa zamanda gerçekleştirmelerinde fayda olduğunu vurgularız. 

09.09.2022 tarihli bu duyuru, 25.08.2022 tarihli duyurumuz ile bir bütün olarak değerlendirilmeli ve her iki duyurudaki 

açıklamalar dikkate alınmalıdır. 

 

Sağlık ve başarı dileklerimizle…. 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

https://international.deu.edu.tr/erasmus-koordinatorleri/

