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BAġVURU TARĠHLERĠ 

 
BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi: 23 Aralık 2021- 08:00 

 

BaĢvuru BitiĢ Tarihi:         30 Aralık 2021- 17:00 

 
 
 

BAŞVURU ŞARTLARI 
 

Personel hareketliliği gerçekleĢtirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiĢ ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel 

olması gerekir. 

 
 
 
 
 
 



 
BAġVURU ġEKLĠ VE BAġVURU BELGELERĠ 

 
1) BaĢvurular online olarak https://erasmusprogrami.igdir.edu.tr/  adresi üzerinden alınmaktadır. Erasmus 
Ofisine veya Erasmus Bölüm Koordinatörlerimize belge teslimi yapmanıza gerekli değildir.  
 
2) “ Personel” simgesine tıklayıp hesap bilgilerini ”GÖNDER” sekmesinden sonra baĢvuru formunu 
doldurunuz.  
 
3) BaĢvuruyu sistem üzerinden tamamladıktan sonra “KAYDET‟ e tıklayınız.  
 
Sisteme Yüklenmesi Gereken BaĢvuru Belgeleri aĢağıdaki gibidir:  
 
- Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgenizi (son 5 yıla ait)  
 
NOT: BAġVURU BELGELERĠ SĠSTEM ÜZERĠNDE EKSĠK OLAN BAġVURULAR KESĠNLĠKLE 
DEĞERLENDĠRMEYE ALINMAYACAKTIR. LÜTFEN SĠSTEME BAġVURU EVRAKLARINIZI 
KONTROL EDĠP YÜKLEYĠNĠZ. 
 

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel, tüm dokümanları hazırlamakla ve tüm 

iĢlemleri/yazıĢmaları/süreçleri yürütmekle sorumludur. 

 
KONTENJAN 

 

 
 
 
 
 
 

Ülke Bölüm Personel Ders 

Verme 

Kontenjanı  

Personel 

Eğitim Alma 

Kontenjanı  

Personel Ders 

Verme/ Eğitim 

Alma (Seyahat 

Hibesi)  

Personel Ders 

Verme/Eğitim 

Alma Günlük 

Hibe miktarı  

AnlaĢmalı 

Üniversite 

Bosna 

Hersek 

Elektrik Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 

ĠnĢaat Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği 

- 1 360  Avro 180 Avro  

Tuzla 

University 

 Ürdün Elektrik Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 

ĠnĢaat Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği 

Matematik 

- 2 275 Avro 180 Avro Al-Zaytoonah  

University of 

Jordan 

Kamerun Kimya, Sağlık,Ziraat 2 - 820 Avro 180  Avro The University 

of Yaoundé I 

Gürcistan Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Matematik, Tarih-

Arkeoloji, Bilgisayar  

Mühendisliği  

1 1 180  Avro 180  Avro Ilia State 

University 

Filistin Spor, Bilgisayar 

Mühendisliği 

1 1 275  Avro 180  Avro Al-Aqsa   

University 

https://erasmusprogrami.igdir.edu.tr/


Tabloda belirtilen alanlar dıĢında yapılan personel baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe 

Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aĢağıdaki bağlantıdan 

ulaĢılabilmektedir: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

 

PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 

 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 Ģekilde gerçekleĢtirilebilmektedir:  

Personel Ders Verme Hareketliliği  

Personel Eğitim Alma Hareketliliği  

 

Personel Ders Verme Hareketliliği (STA) 

 

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders 

vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak 

Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de 

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye iliĢkin 

olarak karĢı kurumla ortaklaĢa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleĢtirmesine imkân sağlayan 

faaliyet alanıdır. Ġlave olarak, ortak ülkedeki yükseköğretim kurumunun program ülkesindeki 

iĢletmelerden ve program ülkesindeki yükseköğretim kurumunun ortak ülkedeki iĢletmelerden 

ders vermek üzere personel davet etmesi mümkündür. 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği (STT) 
 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 

istihdam edilmiĢ herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda 

eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiĢ personelin 

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da iĢletmede eğitim almasına imkân sağlayan 

faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kiĢinin mevcut iĢi ile ilgili konularda sahip olduğu 

becerileri geliĢtirmek üzere çeĢitli eğitimler (iĢbaĢı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması 

mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet 

olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program 

ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiĢ personelin, eğitim almak 

üzere ortak ülkede bir iĢletmeye gidebilmesi mümkün değildir. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠNDE AZAMĠ VE ASGARĠ SÜRELER 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iĢ günü ve en fazla 2 

ay olarak belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak 

değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun 

gerçekleĢtiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması 

gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 

hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur).  

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleĢtirildiği durumlarda, asgari ders verme 

süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. ĠĢletmelerden ders vermek üzere davet 

edilen personel için asgari ders verme saati koĢulu bulunmamaktadır.  

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep* dıĢında 

5 günden az süre ile faaliyet gerçekleĢtirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders 

verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe 

ödemesi yapılmaz.  

 *Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleĢmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel 

olan; tarafların, taĢeronlarının, bağlı kuruluĢlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden 

kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların 

kontrolünün dıĢındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya 

malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca iĢgücü 

anlaĢmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.   

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iĢ günü, en fazla 2 ay 

olarak belirlenmiĢtir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 

mücbir sebep dıĢında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleĢtirdiğinin görüldüğü durumlarda, 

faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.  

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi Ģartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul 

edilir; kalınan süre karĢılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı 

kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletiĢime 

geçilmelidir. Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders eğitim alma 

faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleĢtirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat 

günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

AnlaĢmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün 

bazında belirtilmesi gerekmektedir. 

 



 

 

SEÇĠM SÜRECĠ ve DEĞERLENDĠRME 

 

Ders verme ve Eğitim alma hareketliliği faaliyetine katılacak kiĢilerin seçimi yükseköğretim 

kurumu tarafından, yıllık olarak yapılan Teklif Çağrısı, Erasmus Uygulama El kitabında 

belirtilen kurallar ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler 

dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Seçim iĢlemi, asgari Ģartları sağlayarak baĢvuruda bulunan personel arasından, Merkezin 

belirlediği genel ve özel Ģartlar çerçevesinde, yükseköğretim kurumunca belirlenecek ve tüm 

personele eĢit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak 

gerçekleĢtirilir (Iğdır Üniversitesi, DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğü gözetiminde, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiĢ bir 

komisyon tarafından). 

Yükseköğretim kurumu, hareketlilikten faydalanacak personelin seçiminin tarafsız bir 

Ģekilde yapılması ile Ģeffaflık ve adaletin gözetilmesi hususunu sağlamakla yükümlüdür. 

Ġsteyen Personel faaliyetten Erasmus Komisyonu Onay kararı alındığı taktirde hibesiz 

olarak faydalanma imkânına sahiptir. Engelli personel, Gazi personel ile ġehit ve Gazi 

Yakını personel önceliklendirilir. Özel ihtiyaç desteğine ihtiyacı olan engelli personele 

Belgelendirmesi ve öncesinde beyan etmesi halinde ilave ek hibe verilir. 

 

 

Ön Değerlendirme 
 

2021-2022 Erasmus Ders Verme Hareketliliği için gerekenler: 
 

Ders verme hareketliliği gerçekleĢtirilecek iki ülkeden en az birinin Avrupa Birliği (AB) üye 

ülkesi olması,  

EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı ( Öğretim 

Üyesi, Öğretim Görevlisi) olunması 
 

Ders verme hareketliliğini gerçekleĢtirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası 

ikili anlaĢma olması, 
 
 

Ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi ve öğretim planının en az 2 en fazla 5 iĢ 

gününe göre düzenlenmesi. 

  
 

 

 



2021-2022 Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği için gerekenler: 
 

Eğitim Alma hareketliliği gerçekleĢtirilecek iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması, 

 

EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı (AraĢtırma Görevlisi, Çevirmen, 

Öğr.Gör.(Uygulamalı Birimler) ya da  idari personel olunması 
 

Eğitim Alma faaliyeti için Kurumlararası AnlaĢma olmasına gerek yoktur, ancak baĢvurulan ve 
gidilecek olan üniversitenin kendi Ģartları geçerlidir. 
 
 
ĠĢ planının en az 2 en fazla 5 iĢ günü olarak yapılması. 

 

4.2. Değerlendirme 
 

- 2020-2021 Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri Ulusal Ajans El 

Kitabında geçtiği Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 

 Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamıĢ personele, 
 

 Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, 

 

 Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve 

yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleĢtirmeyi planlayan baĢvurulara 

öncelik verilir. 

 

 Ders verme ve Eğitim Alma hareketliliğinde yabancı dil bilgisi ve puanı önceliklendirilir. 
  

 Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.  
 

 Engelli personel önceliklendirilir.  

 

 Gazi personel ile Ģehit ve gazi eĢ ve çocuğu personel önceliklendirilir.  

 
*Muharip gaziler ve bunların eĢ ve çocukları ile harp Ģehitlerinin eĢ ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdıĢında görevlerini ifa 

ederlerken veya sıfatları kalkmıĢ olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, 

engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eĢ ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi 

uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki 

eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eĢ ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kiĢilerin eĢ ve çocukları Erasmus 

personel hareketliliğine baĢvurmaları halinde önceliklendirilir. 

 

- ÖSYM yabancı dil sınavlarından (YDS,TOEFL,YÖKDĠL,UDS,KPDS veya eĢdeğer) 

minimum 70 puan almıĢ olmak.  

 

- Dil Puanı EĢ değerlilikler için ÖSYM tarafından ilan edilen yabancı dil sınavları eĢ 

değerliliklerine iliĢkin yönerge göz önünde bulundurulacaktır. 

 

- Profesör kadrosunda olan akademik personelin dil puanlarını belgeleyememeleri 

halinde yabancı dil puanları 70 üzerinden hesaplanır. 

 



- BaĢvuru tarih ve Ģartlarında önceden ilan edilmek kaydıyla komisyon kararıyla değiĢiklik 

yapılabilir. 

 

 Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düĢük puana göre sıralanacak ve 

Koordinatörlüğümüz internet sayfasından (https://www.igdir.edu.tr/dis-iliskiler-koordinatorlugu-

erasmus) duyurulacaktır. Değerlendirme herhangi bir puan üzerinden yapılmamaktadır. 

 

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriter ve puanlama çizelgesi 
 

 

ÜDS/KPDS/YDS/ TOEFL/YÖKDĠL dil sınav puanının %20‟si alınarak dil 

puanı hesaplanır. 

Örnek: YDS 70x0,2=14 

Erasmus KA107 proje sahibi olmak +10 puan 

Daha önce Erasmus KA107  Hareketliliğinden (Ders Verme veya 

Eğitim Alma) faydalanmamıĢ olmak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekleyiniz.   

 

+10 puan 

 

 
Daha önce bölüm/anabilim dalı olarak Erasmus+ personel hareketliliğinden 

faydalanmamıĢ olmak. 
+5 puan 

Erasmus KA107 anlaĢmasını bizzat yaptığı kuruma gidiyor olmak, +5 puan 

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, mücbir sebepler dıĢında 

hareketliliği gerçekleĢtirmemiĢ olmak 

 

 

 

-10 puan 

 Bir önceki akademik yıl programdan faydalanmıĢ olmak. -6 puan 

 Ġki önceki akademik yıl programdan faydalanmıĢ olmak. -4 puan 

 Üç önceki akademik yıl programdan faydalanmıĢ olmak. -2 puan 

Gidilen/gidilecek kurumdan kendi bölüm/birimine gelen personel sağlamıĢ 

olmak (her personel için artı puan) 

5 puan  

Belgelendirmek kaydı ile herhangi bir engeli veya özel bir ihtiyacı olmak 

 

 

5 puan  

Belgelendirmek kaydı ile Gazi personel ile Ģehit ve gazi eĢ ve çocuğu olmak* 5 puan  

  Ġdari personel olmak  5 puan  

Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan ülke ve yükseköğretim 

kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleĢtirmeyi planlıyor olmak (BaĢvuru 

esnasında Onaylı Kabul Mektubu edinerek ibraz etmek koĢullu)  

10 puan  

https://www.igdir.edu.tr/dis-iliskiler-koordinatorlugu-erasmus
https://www.igdir.edu.tr/dis-iliskiler-koordinatorlugu-erasmus
http://erasmus.cbu.edu.tr/
http://erasmus.cbu.edu.tr/
http://erasmus.cbu.edu.tr/


 
* 15 Muharip gaziler ve bunların eĢ ve çocukları ile harp Ģehitlerinin eĢ ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdıĢında 

görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmıĢ olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine 

muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eĢ ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 

667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsü ve terör eylemi ile 

bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eĢ ve çocukları veya malul olan siviller 

ile bu kiĢilerin eĢ ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine baĢvurmaları halinde önceliklendirilir. 
 
 

 

HĠBE DESTEĞĠ 

 

Temel Bilgiler  

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe 

yurtdıĢında geçirilen döneme iliĢkin masrafların tamamını karĢılamaya yönelik değildir. 

Personele verilecek hibe miktarı konusunda, yükseköğretim kurumuna sunulan alternatifler 

yükseköğretim kurumu ile personel arasında imzalanması gereken standart sözleĢme metninde 

yer almaktadır. 

 

Hareketlilik yapılacak ülke bazında günlük bireysel destek hibe miktarları 
 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke 

ile birlikte gidilen süreye göre aĢağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. 

Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

 

Gönderen Ülke Kabul Eden  Ülke Günlük Hibe Miktarları 

(Avro) 

Türkiye Ortak Ülke  180 

Ortak Ülke Türkiye 140 

 

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için 

yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır. 

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleĢtirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı 

belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Gündelik Hesaplamaları 

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet baĢlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. 

Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleĢen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanmalıdır. 



Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz 

yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleĢtirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, 

hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz. 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları 

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı 

“Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aĢağıdaki 

bağlantıdan ulaĢılabilmektedir:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.html 

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleĢik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 

iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aĢağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi 

hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aĢağıdaki tablodaki hibe 

karĢılığı gidiĢ-dönüĢ rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı 

olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

 
 

Seyahat Mesafesi (km) Seyahat Hibesi (Avro) 
10-99 20 

100-499 180 
  

500-1999 275 

  

2000-2999 360 

  

3000-3999 530 
  

4000-7999 820 

  

8000+ 1500 
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.html


 
 
  
 

-BaĢvuru sahiplerinin sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. Seçim sonuçlarına 

itiraz veya feragat süresi seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan 

edildiği tarihten itibaren 5 gündür. Resmi dilekçe ile Erasmus Kurum 

Koordinatörlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu süreden sonra yapılan itirazlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sonuçlara itiraz veya feragat dilekçe süresi: 31 

Aralık 2021 - 04 Ocak 2022. 

 

ERASMUS KURUM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 

ĠLETĠġĠM 

E-mail: erasmus@igdir.edu.tr 

mailto:erasmus@igdir.edu.tr

