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Başvurunuzu  www.eu.yildiz.edu.tr adresimizden Başvuru-Application kısmından yapabilirsiniz. 

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


Sisteme Eğitim Alma ve Ders Verme olarak ayrı linkler üzerinden giriş yapabilirsiniz.  
 

Notlar :  
 
1-Resmi olarak ders verebilen akademik personel Ders Verme 
Hareketliliğine başvurabilir. Üzerinde ders verme yükümlülüğü 
bulunmayan akademik personelin Eğitim Alma Hareketliliğine 
başvurması gerekmektedir. 
 
2-İdari Personel yalnızca Eğitim Alma Hareketliliğine başvurabilir. 
 
3-Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında, üzerine ders verme 
yükümlülüğü bulunmayan akademik personel ile idari personele 
öncelik verilir. 



Notlar: 
 

1-Daha önceki yıllarda Erasmus 
hareketliliğine başvuru yaptıysanız 

kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak 
sisteme giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı 
adı ve şifrenizi unuttuysanız Şifremi 

Unuttum kısmından destek 
alabilirsiniz. 

 
2-Kullanıcı adınız TC kimlik 

numaranız yada e-posta adresiniz 
olabilmektedir. 

 
3-Aynı TC kimlik numarası ve aynı e-
posta adresi üzerinden sıfırdan bir 

başvuru yapamazsınız. Bu durumda 
sisteme daha önceden kayıtlı 
verileriniz ile giriş yapmanız 

gerekmektedir. 
 

-İlk defa başvuru yapacaksanız 
Duyurular kısmında yer alan link 
üzerinden başvurunuza devam 

edebilirsiniz. 



Notlar: 
 
Sisteme giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra başvuru işlemlerine geçebilirsiniz. 
 
Her personelin sadece 1 hareketlilik  (Ders verme yada eğitim alma olmak üzere sadece 1 başvuru. Ders verme ve Eğitim alma adı altında birleştirilmiş başvuru seçeneğini seçmeyiniz) 
için başvuru hakkı bulunmaktadır. Çift başvuru yapan adayların ikinci başvuruları ofisimiz tarafından iptal edilecektir.  
 
Başvuru yapabilmek için Yeni Başvuru Yap butonuna tıklamanız gerekmektedir.   



İlk kez başvuru yapacak adaylar için örnek ekran görüntüleri. 
 
* Başvuru dönemi tüm adaylar için Güz+Bahar olarak ayarlanmıştır. Hak kazanmanız halinde tarih güncellemesi yapabileceksiniz. 
* Kurumumuzun mümkün olan en çok sayıda akademik ve idari birimi sisteme eklenmeye çalışılmıştır. 

Son aşamada Ön kaydınız 
gerçekleşti notunu 
göreceksiniz. Bu 
aşamadan sonra sisteme 
yeniden giriş yapıp 
başvurunuzu 
detaylandırmanız ve 
tamamlamanız 
gerekmektedir. 

1.Aşama Akademik/İdari Personel seçimi  2.Aşama Akademik Personel giriş ekranı         2.Aşama İdari Personel giriş ekranı  



Başvuru durumunuz Online kayıtlı olduğu 
sürece bilgilerinizde değişiklik yapabilirsiniz. 

 
Kaydınızın tamamlandığında ilgili kısım 

İşlemde olarak güncellenecektir. 

Başvurunuzu güncellemek 
için Başvuruyu Tamamla 
kısmını kullanabilirsiniz. 



Pasaport no, fotoğraf  zorunlu değildir. Başvurunun sonunda Başvuruyu Tamamla dediğinizde zorunlu olan fakat sizin doldurmadığınız 
alanlar için sistem otomatik olarak uyarı verecek ve gerekli bilgi girişleri yapılmadan başvuru tamamlanmayacaktır. 



Uzmanlık alanı kısmı zorunlu değildir. Başvurunun sonunda Başvuruyu Tamamla dediğinizde zorunlu olan fakat sizin doldurmadığınız alanlar için sistem otomatik 
olarak uyarı verecek ve gerekli bilgi girişleri yapılmadan başvuru tamamlanmayacaktır. 



Notlar : 
 

1) Planlanan gidiş tarihlerinizi hak 
kazandığınız takdirde 

değiştirebilirsiniz. Ofisimiz seyahat 
süresi dahil en fazla 7 gün için hibe 

desteği vermektedir.  
 
 

  2) Daha önce Erasmus Personel   
Hareketliliklerinden herhangi 

birinden yararlandıysanız , 
toplamda kaç defa olduğu 
belirtmeniz gerekmektedir.  

 
3) Toplam gün sayınızı 

bilmiyorsanız yaklaşık bir değer 
girebilirsiniz. 



İlgili kısımda karşınıza çıkacak olan üniversitelerden 3 tanesini seçiniz. İkili anlaşmalara www.eu.yildiz.edu.tr adresimizden İkili Anlaşmalar bölümünden 
ulaşabilirsiniz. Anlaşmaların tamamında personel hareketliliği için kontenjan olmayabilir. Lütfen kontrol ediniz. 

 
* Ders Verme Hareketliliğinde gitmeyi planladığınız kurum ile bölümünüz arasında ikili anlaşma olması zorunludur. Eğitim Alma Hareketliliğinde İkili Anlaşma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Üniversitemizle anlaşması olmayan bir kuruma hareketlilik gerçekleştirmek istemeniz halinde ofisimizle iletişime geçmeniz 
gerekmektedir. İdari Personelde web sayfamızda yer alan tüm anlaşmalardan yararlanabilmektedir. 

 
* Hak kazanmanız halinde seçeceğiniz üniversitelerde değişiklik yapma hakkınız bulunacaktır. 

 

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


Son aşama olarak kutucuğu işaretleyip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra herhangi bir değişiklik sizin 
tarafınızdan yapılamamaktadır. 



Başvuru Durumunuz «İşlemde» olarak 
görünüyorsa başvuru işleminiz tamamlanmış , 

ofisimiz tarafından işleme alınmıştır. 

Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi 
kontrol edebilir, başvuru formunuzu sistemden 
yazdırabilirsiniz. 
 
Başvuru belgesi hak kazanılması halinde ofisimize 
teslim edeceğinizden, başvuru esnasında ofisimize 
onaylatılmasına gerek yoktur.  
 
(Başvurularımız başladığında personel olarak 
güncellenmiş olacaktır) 



Karşılaştığınız bir hatanın sisteminden kaynaklandığını 
düşünüyorsanız Hata Bildir kısmını kullanabilirsiniz. Bu sayede teknik 

problemler doğrudan yazılım firmaya gönderilecek ve daha hızlı 
çözüm üretilecektir. 


