
Erasmus+ Koordinatörleri için
KION Otomasyon Programı Kılavuzu (Gelen Öğrenci Başvuruları)



Sisteme giriş yapmak içinhttps://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/ adresine gidiniz.

https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/


Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. 
Kullanıcı adı ve/veya şifrenizi hatırlamıyorsanız, lütfen Erasmus ofisiyle irtibata geçiniz.



Açılan sayfadaki «Değişim Programları» bölümünden «Gelen Öğrenci» sekmesine tıklayınız.



Değişim Programı Tipi «Erasmus+ 
KA-103 (AB Üyesi Ülkeler)» olmalı.

Akademik yıl, başvurunun 

alındığı yıla göre filtrelenmeli.

Dilerseniz, dönem 

filtrelemesi de yapabilirsiniz.



Erasmus Ofisi, teknik olarak incelediği başvuruların durumunu «ofis onayladı»olarak değiştirmektedir.
Ofisin onaylayarak sizin değerlendirmenize ilettiği bu başvuruları görmek için, başvuru durumunu «ofis
onayladı» olarak filtreleyiniz.
Öğrencinin ilgili başvurusunu görüntülemek için, öğrencinin adının bulunduğu satıra tıklayınız.

(Başvuru durumlarıyla ilgili açıklamalar için bu kılavuzun en son sayfasınabakınız.)



Açılan sayfada, «Belgeler» sekmesine tıklayınız.



Öğrencinin Learning Agreement belgesini «önizle» seçeneğiyle görüntüleyebilir ya da 
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



Öğrenciler, Learning Agreement’lerini http://www.bologna.yildiz.edu.tr/ adresindeki ders kataloglarına göre hazırlamaktadır. 

Erasmus Ofisi, Bologna sayfasında yazan tüm derslerin açılamayabileceği ve bu nedenle dönem başladıktan sonra, 

bölümlerin web sayfalarında ilan edilen ders programlarına göre LearningAgreement’in güncellenmesi gerekebileceği

bilgisini öğrencilerle paylaşmaktadır.

Erasmus Ofisi, bölümlerdeki dersler hakkında bilgi sahibi olmadığı için, öğrencinin seçtiği dersler:

- Katalogda yer aldığı halde artık açılmıyorsa,

- İlgili dönemde açılmayaaksa,

- Yanlış ders adı ve AKTS değeri ile yazılmışsa, 

- Başka bölümlerdenseçilmişse ve bu nedenle dersler hakkında bilgi sahibi değilseniz,

- Derslerle ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir not varsa:

• Öğrenicinin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak e-posta ile ya da 

• Sistemdeki  “Belgeler” sekmesinde bulunan  “Duyurular” kısmında Learning Agreement satırına not ekleyerek veya

• Learning Agreement’in üzerine görünür bir not yazarak (ilgili dersleri işaretleyip «subject to change» gibi) 

Öğrenciye, geldiğinde Learning Agreement’ini güncellemesi gerekebileceğini hatırlatınız.

ÖNEMLİ

http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/bachelor


Belge uygunsa, «responsible person in the receving institution» kısmını imzalayınız. 



İmzaladığınız belgeyi sisteme yüklemek için sistemdeki belgeler sekmesinde bulunan «yükle» butonuna 
tıklayınız.

Açılan pencerede «browse» butonuna tıklayıp yüklenecek belgeyi seçiniz ve belge yüklendiğinde işlemi 
tamamlamak için «yükle» butonuna tıklayınız.



Onay işlemini tamamlamak için, öğrencinin başvuru durumunu «koordinatör onayladı» 
olarak değiştiriniz ve «değişiklikleri kaydet» butonuna tıklayınız.



Öğrencininsayfasından çıkıp oturumunuzu sonlandırabilirsiniz.



Online Kayıtlı: Sistemdebaşvuru yapmak için hesap oluşturulmuş ancakbaşvuru tamamlanmamıştır. Başvuru dikkatealınmaz.

İşlemde: Başvuru tamamlanmıştır ve Erasmus Ofisinin değerlendirmesinibeklemektedir.

Ofis Onayladı: Erasmus Ofisi başvuruyu teknik olarak değerlendirmiştir ve bölüm koordinatörünün onayına göndermiştir.

Koordinatör Onayladı: Bölüm koordinatörü başvuruyu akademik açıdandeğerlendirmiş ve uygunbulmuştur.

Kazandı: Başvuru kabul edilmiştir. Onaylı kabul mektubu ve Learning Agreement, Erasmus Ofisi tarafından «Belgeler» sekmesine yüklenmiştir.

FeragatEtti: Öğrenci faaliyetten yararlanmaktan vazgeçmiştir.

Kazanamadı: Öğrenci faaliyetten yararlanmaya hakkazanamamıştır.

Ret: Öğrencinin başvurusu teknik/akademik açıdanuygun olmadığı için ofis/bölüm koordinatörü tarafındanreddedilmiştir.

İptal: Öğrencinin başvurusu iptal edilmiştir.

Yedek: YTÜ’deyedek uygulaması bulunmamaktadır.

SİSTEMDEKİ BAŞVURUDURUMLARI



ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ PROGRAM BİRİMİ

KA-103 HAREKETLİLİĞİ

GELEN ÖĞRENCİ/PERSONEL

E-posta: incoming@yildiz.edu.tr

Telefon: 0212 383 39 37

Web: www.erasmus.yildiz.edu.tr/en

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Taş Bina A-1003 34220 Esenler İstanbul

Detaylı süreç rehberi: http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/Bilgiler/S%C3%BCre%C3%A7lerimiz-i%C3%A7in-

t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z/542

İLETİŞİM
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