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• 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.

Not: Lisansüstü öğrencileri daha önce Erasmus Programına başvuru yapmış olsa bile, bu 
başvurusunda ilk önce Kayıt Ol & Başvuru Yap butonundan ön kayıt olması gerekmektedir. 

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



İlk kez Erasmus+ 
başvurusu yapacaksanız 
«Kayıt Ol Başvuru Yap» 
kısmından ön kayıt 
oluşturmalısınız

OBS şifrenizi 
hatırlamıyorsanız, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı yada 
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ile görüşünüz. 
«Şifremi unuttum» butonu 
giden öğrenci başvuruları 
için kullanılmamaktadır.

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

Geçtiğimiz yıllarda OBS 
bilgileri ile başvuru 
yapan Lisans öğrencilerin 
doğrudan OBS bilgileri 
ile kullanıcı girişi 
yapabilirler.



Sistemde ön kaydı bulunan/ön kaydını henüz tamamlamış öğrenciler
Yeni Başvuru yap alanından başvurularını yapabilirler.



Bölümüz/Programınız sistemde Anabildim Dalı haliyle görünecektir.
Diğer bir deyişle Yönetim ve Organizasyon Doktora öğrencisi iseniz sistemde 
bölümünüz İşletme Doktora olarak karşınıza çıkacaktır



Açılan ekranda OBS 
üzerinden alınan 
bilgilerinizin 
doğruluğunu kontrol 
ediniz. Hata varsa 
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ile 
görüşünüz.

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.

Yüzünüzün net şekilde belli 
olduğu ‘Vesikalık’ 

statüsünde güncel bir 
fotoğraf yükleyiniz. 
Arkadaş ortamında 

çekildiğiniz fotoğrafları 
yüklemeyiniz



Akademik ortalamanız Erasmus Ofisi tarafından Süreç 
Takviminde yer alan tarihlerde güncel olarak yeniden 
çekilecektir.



Yabancı dil sınav skor tercihinizi yukarıdaki alandan yapınız



Kırmızı alanda yer alan seçeneği seçmeniz halinde 04 Mart 2023 tarihinde yapılacak sınava giremezsiniz.
Açılacak ekrana Çağrı Metninde yer alan sınavlardan birini yüklemeniz gerekmektedir.

Mavi alanda yer alan seçeneği seçmeniz halinde sadece 04 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan 
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına girebilirsiniz.



İlgili alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde (belgenizde yer aldığı şekilde notunuzda hiçbir yuvarlama, sınav tarihinde 
hiçbir değişiklik yapmadan) doldurunuz.

Sisteme daha önceki başvurularınızda yer alan birden çok sınav yüklü olabilir. Hangi sınavınızın başvuruda geçerli 
olmasını istiyorsanız sınav profilinin içindeki    Başvuruda Geçerli Olsun    alanını işaretleyiniz.

Hatalı Girişlerin sorumluluğu öğrenciye aittir. Girişleri tamamladıktan sonra Update butonuna basınız. Her başvurunuz 
için (Öğrenim ve Staj) ilgili belge yüklemesi ve veri girişi yeniden yapılmalıdır. Belge yükleme alanı bir sonraki ekranda 
karşınıza çıkacaktır



Yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmek istiyorsanız ekranınızın bu şekilde olması gerekmektedir.



Karşınıza başvuru ekranı çıkar ise herhangi bir anlaşmayı seçebilirsiniz. Süreç Takviminde yer alan tarihlerde
Başvurularınız yeniden alınacaktır.



Kişisel Bilgiler ekranlarda Dezavantajlı Geçmiş bildirimi yaptıysanız durumunuza ait Resmi Belgeyi bu alana yükleyiniz.

Yabancı Dil Sınavı beyan edeceğinizi belirttiyseniz belgeyi bu alana yükleyiniz.

Ulusal Ajans Portalına yaptığınız başvuruya ait belgeyi bu alana yükleyiniz.

Staj hareketliliğinde Staj Kabul Belgesi aldıysanız bu alanda görünecek olan  belge yükleme alanına belgenizi yükleyiniz.



Kutuyu seçerek Başvuru İşlemini Tamamla butonunu tıklayınız.




