
2018-2019 AKADEMİK YILI 
ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

• YTÜ’de örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans/ yüksek lisans/ 
doktora) herhangi bir programa kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler başvuru yapabilir.

• İlgili programın Yabancı Dil Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç, tüm 
sınıflarındaki öğrenciler başvurabilir.

• 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. 
www.eu.yildiz.edu.tr

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


Başvuru linkini 
tıklayınız.

İnternet tarayıcınıza 
www.eu.yildiz.edu.tr

yazarak Erasmus+ 
Program Birimi web 

sayfasını açınız.

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


Lütfen önce 
kılavuzları 

inceleyiniz sonra 
başvurunuzu 
tamamlayınız. 
Başvurunuzu 

tamamladıktan 
sonra yapılması 

gerekenler süreç 
takviminde 

belirtilmiştir. 



Sisteme sadece USIS/GSIS 
kullanıcı adı ve şifresiyle giriş 

yapabilirsiniz.

Geçen sene Erasmus+ 
başvurusu yaptıysanız USIS/GSIS 
kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme 

direkt giriş yapabilirsiniz.

İlk kez Erasmus+ başvurusu 
yapacaksanız

«ön başvuru formunu» 
doldurmanız gerekmektedir. 

Linke tıklayınız. 

USIS/GSIS şifrenizi 
hatırlamıyorsanız, 
Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’ndan 
öğrenebilirsiniz.

«Şifremi unuttum» 
butonu giden öğrenci 
başvuruları için 
çalışmamaktadır.



Sırasıyla önce Erasmus+ ‘ı sonra Öğrenci’yi tıklayınız.



Giden Öğrenci’ye tıklayınız.
USIS/GSIS kullanıcı adı ve 

şifrenizi giriniz.



«Doğrulama başarılı» uyarısını 
kapatınız ve alttaki ekranda 

gereken bilgileri girerek «kaydet» 
butonuna tıklayınız.



Gerekli tüm bilgileri eksiksiz giriniz 
ve «kaydet» butonuna tıklayınız.

Başvuru tipiniz Öğrenim veya Staj 
olabilir. Öğrenim için hangi dönemde 

(Güz, Bahar, Güz+Bahar) faaliyet 
gerçekleştirmek istiyorsanız seçiniz.  

Staj için sadece «Yaz» seçeneği mevcut 
(daha sonra kabul mektupları ile 

istediğiniz tarihleri seçebileceksiniz).



Başarılı bir şekilde ön başvuru 
formunu dolduran öğrenciler, 

kullanıcı girişi ekranına dönerek 
USIS/GSIS bilgileriyle sisteme 

giriş yapmalıdır.



Başvuruyu Tamamla’yı
tıklayınız. 



Bilgilerinizi giriniz, resminizi yükleyiniz, «Kaydet ve 
Sonraki Adıma Geç» butonuna tıklayınız.

Özel ihtiyaç sahibi (fiziksel engel, kronik hastalık vb.) 
öğrencilerimizin ayrıca erasmus@yildiz.edu.tr adresi 

üzerinden Erasmus+ Program Birimi ile iletişime geçmesi 
gerekmektedir. 

mailto:erasmus@yildiz.edu.tr


Bu ekrandaki bilgiler sistemden tanımlı 
olarak gelecektir. 
Akademik ortalamanızın kaç olduğu ve 
kaçıncı sınıfta göründüğünüz önemli 
değildir. Bu bilgiler, güz dönemi bittikten 
sonra, süreç takviminde belirtilen 
tarihlerde güncellenecektir. 
Kaydet ve Sonraki adıma geç butonuna 
tıklayınız.



Erasmus+ programından hibe almadan yararlanmak isteyen öğrenciler bu kısmı işaretlemelidir. 
Bu cümle, «programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak istiyorum» anlamına gelmez.



17 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmek istiyorsanız,  sınav oturumu seçiniz. Burada yapılan 
tercih daha sonra değiştirilemez.

17 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınavına gir(e)meyecekseniz, listede yer alan geçerli sınavlardan 
birisine ait skorunuz varsa buraya eklemeniz gerekmektedir. Ekleme yapmazsanız 17 Aralık 2017 tarihindeki sınava girmeniz 
gerekmektedir. Burada yapılan tercih daha sonra değiştirilemez.
Geçerli sınavlar: 11.12.2016 tarihinde yapılan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, son üç yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL veya 22.01.2016 tarihli ÖSYM Denklik Tablosunda 
yer alan program ülkeleri dillerine ait sınavlar (denklik tablosuna göre minimum 50 puan) 

Denklik Tablosu için bakınız: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf


Kutuyu seçerek Başvuru İşlemini 
Tamamla butonunu tıklayınız.



«Başvuru İşlemini Tamamla» butonuna tıkladıktan sonra eksik 
bilginiz var ise sistem uyarı verecektir. Geri dönerek eksik bilgileri 
tamamlamanız gerekmektedir. 



Başvuruyu Tamamla’yı tıkladıktan 
sonra eksik bilgi yok ise 

yukarıdaki gibi bir bilgi notu ile 
karşılaşacaksınız. 

Başvuru Formunuzu hemen 
veya daha sonra sisteme tekrar 
giriş yaparak yazdırabilirsiniz.



Başvuru durumunuz «işlemde» 
ise, başvurunuz tamamlanmıştır 

ve değişiklik yapamazsınız.
Başvuru durumunuz «online kayıtlı» ise, 

başvurunuz tamamlanmamıştır ve değişiklik 
yapabilirsiniz.

Başvuru durumu «online kayıtlı» olan 
öğrencilerin, başvuruları geçersizdir.



Bundan sonraki adımlar 
web sayfamızdaki süreç 

takviminden takip 
edilmelidir. 

Süreç takvimi gerekli görüldükçe 
güncellenmektedir. Bu nedenle web 

sayfamız üzerinden takip etmeniz 
tavsiye edilir. 



Başarılar Dileriz.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Program Birimi


