
2022-2023 AKADEMİK YILI  

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ  

BAŞVURULARI OTOMASYON SİSTEMİ  

KULLANIM KILAVUZU



• Sadece öğrenim, sadece staj veya hem
öğrenim hem staj için başvuru yapılabilir.
Ancak, her faaliyet türü için ayrı bir başvuru
yapmanız gerekmektedir.

• Faaliyetler hakkında detaylı bilgi edinmek için
lütfen web sayfamızı inceleyiniz.

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

Not: Lisans öğrencilerinin daha önce Erasmus Programına başvuru yapmış olsa
bile, bu başvurusunda ilk önce Kayıt Ol & Başvuru Yap butonundan ön kayıt

olması gerekmektedır.

Detayları kaçırmamak için telefon değil bilgisayar kullanarak başvuru yapınız.
Sistemi tercihen Türkçe olarak kullanınız.

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


İnternet tarayıcınıza  

www.erasmus.yildiz.edu.tr 

yazarak Erasmus+ Program  

Birimi web sayfasını açınız.

Online Başvuru

menüsüne

tıklayınız.

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


KA 131 Öğrenci Öğrenim ve Staj  

Hareketliliği 2022-2023 akademik

yılı başvuruları için tıklayınız.



İlgili başvuru dönemi  

için hazırlanan bilgi  

paketini dikkatlice  

okuyunuz

Online 
başvuru

sistemi için 
linke tıklayınız



Geçtiğimiz yıllarda

başvuru yapan 

Lisansüstü öğrencilerin 

doğrudan GSIS

bilgileri ile kullanıcı 

girişi yapabilirler.

İlk kez Erasmus+  

başvurusu

yapacaksanız

«Kayıt Ol Başvuru 

Yap»  kısmından ön 

kayıt oluşturmalısınız.

OBS/GSIS şifrenizi  

hatırlamıyorsanız,  

Bilgi İşlem Daire

Başkanlığı yada 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı ile 

görüşünüz. «Şifremi

unuttum»  

butonu giden

öğrenci başvuruları

için

kullanılmamaktadır.

Not: Lisans öğrencilerinin daha önce Erasmus Programına başvuru yapmış olsa
bile, bu başvurusunda ilk önce Kayıt Ol & Başvuru Yap butonundan ön kayıt

olması gerekmektedır.



Program türünü

yeni adı ile 

«Erasmus+ KA-131
(AB Üyesi Ülkeler)» 

olarak  seçiniz.



«Öğrenci»

seçeneğini seçiniz.



«Giden öğrenci»

seçeneğini seçiniz.



Bilgileri açılan 
ekranlardan seçip 

kaydediniz.



Açılan ekranda 
OBS/GSIS üzerinden 
alınan bilgilerinizin 

doğruluğunu kontrol 
ediniz. Hata varsa 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ile 
görüşünüz.

Yüzünüzün net şekilde belli olduğu ‘Vesikalık’ statüsünde güncel bir 
fotoğraf yükleyiniz. Arkadaş ortamında çekildiğiniz fotoğrafları 

yüklemeyiniz.

Kırmızı kutu içerisinde 
yer alan soruları 

inceleyip herhangi biri 
mevcut ise işaretleyiniz.

Kanıtlayıcı belgeleri 
Gerekli Belgeler 

kısmından tek PDF 
olacak şekilde 

yükleyiniz.
Detaylı bilgiler için web 
sayfamızı ziyaret ediniz.



Açılan ekranda OBS/GSIS 
üzerinden alınan bilgilerinizin 
doğruluğunu kontrol ediniz.

Akademik ortalamanız Erasmus
Ofisi tarafından Süreç 

Takviminde yer alan tarihlerde 
güncel olarak yeniden 

çekilecektir.



Erasmus+ programından hibe almaya hak kazansa dahi hibe almak istemeyen
öğrenciler bu kısmı işaretlemelidir. 

Bu cümle, «programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak istiyorum» anlamına gelmez.



20 Mart 2022 tarihinde yapılacak Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek
istiyorsanız, sınav oturumu seçiniz. 

Burada yapılan tercih daha sonra değiştirilemez.



20 Mart 2022 tarihinde yapılacak Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmek istiyorsanız, 
sınav oturumu seçiniz. 

Burada yapılan tercih daha sonra değiştirilemez.

Eğer yapılacak Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girmeyi seçerseniz ekran aşağıda yer 
aldığı gibi görünecektir.



20 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Erasmus yabancı dil sınavına girmeyip, geçerliliği tarafımızca
belirtilmiş olan yabancı dil skorlarını kullanmak isterseniz Sınav Ekle butonuna basınız.

Açılan ekranda ilgili bölümleri doldurmanız gerekmektedir. Hatalı Girişlerin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Girişleri tamamladıktan sonra Update butonuna basınız.

Her başvuru için ilgili belge yüklemesi ve veri girişi yeniden yapılmalıdır.

Belge yükleme alanı bir sonraki ekranda karşınıza çıkacaktır.

Sınav Ekle



Bir önceki aşamada ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil skoru kullanmak
istediğini belirten adayların ’’gerekli belgeler’’ kısmında mevcut dil skorlarını
sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Başvurunun geçerli olabilmesi için dil belgesinin başvuru tarihlerinde sisteme
yüklenmesi zorunludur.

Burada yapılan sınav tercihi, başvuru durumunuz «işlemde» olduktan sonra
değiştirilemez.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Onay Bekliyor şekline gelecektir. Onay işlemleri
Erasmus+ Programı Birimi tarafından başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
Başvurular esnasında kontrol yapılmayacaktır.



Kutuyu seçerek Başvuru İşlemini Tamamla
butonunu tıklayınız.





BAŞARILI  BİR BAŞVURU DÖNEMİ 
GEÇİRMENİZİ  DİLERİZ.

ERASMUS+ PROGRAMI BİRİMİ
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