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KURUMSAL SİSTEM ONLINE BAŞVURU KILAVUZU



DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖN BAŞVURU FORMU

Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri) başlığını seçiniz.
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Öğrenci başlığını seçiniz. Giden Öğrenci başlığına tıklayınız.



Kayıtlı olduğunuz bölümü seçiniz (ÇAP öğrencilerimiz, hangi 
ana daldan başvuru yapacaklarsa o bölümü seçmelidirler).
Başvuru Tipi ve Başvuru Dönemini görüldüğü şekilde seçiniz.
“Kaydet” butonuna basınız.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖN BAŞVURU FORMU

Önemli Uyarılar
Başvuru sırasında eğer bir dönemlik olarak 
tanımlanmış bir kontenjana 
başvuruyorsanız, yalnızca Güz dönemi veya 
Bahar dönemini seçebilirsiniz ve seçtiğiniz 
döneme göre yerleştirilirsiniz. 
Eğer yerleştiğiniz kontenjan anlaşma 
listesinde iki dönem olarak tanımlanmış ise 
yerleştiğiniz dönem “Güz ve Bahar” olarak 
görünecektir ve iki dönem için Erasmus+ 
değişimine başvurmuş olursunuz.
Önemli Not: Güz Dönemi veya Güz+Bahar
Dönemleri (Bir Yıl) için başvuru yapmış 
olmanız durumunda, karşı kurum 
nominasyon son tarihi geçmiş ise 
hareketlilik dönemi Bahar Dönemi olarak 
güncellenecektir.



KİMLİK BİLGİLERİNİZ

Lütfen başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve 
belgeleri eksiksiz olarak sisteme giriniz.



KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel Bilgileriniz, Ev Adres Bilgileriniz ve Fotoğrafınızı sisteme kaydediniz. 



ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Bu bölümde yer alan bilgileriniz (bölüm, sınıf, ortalama vb.) 
sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır. 
“Kaydet ve Sonraki Adıma Geç” butonuna basınız.



BAŞVURU BİLGİLERİ

Bu adımda daha önce tanımladığınız dönem seçeneğini 
değiştirebilirsiniz. Ayrıca sistemde yer almayan ve daha önce 
katıldığınız Erasmus+ hareketliliği var ise istenen bilgileri ve 
toplam hareketlilik sürenizi gün sayısı olarak giriniz. 
“Kaydet ve Sonraki Adıma Geç” butonuna basınız.



YABANCI DİL BİLGİLERİ

“Sınav Ekle” seçeneğinden sahip olduğunuz dil sertifikası bilgilerini giriniz. 

Önemli: Sınav türleri arasında GOETHE veya IELTS gibi 
sertifikaları seçtiğinizde Toplam Dil Puanı kısmında test 
sonucunun tam karşılığını ve yüzlük sistemdeki puanını 
seçmelisiniz. Ayrıca her dil için tanımlanmış bir adet “Diğer” 
(MEB onaylı kurumlardan alınmış ve diğer sertifikalar) 
seçeneği bulunmaktadır. Toplam Dil Puanı sırası ile A2, B1, 
B2, C1, C2 için 45, 65, 80, 95, 100 olarak tanımlanmıştır. 
Lütfen dil sertifikanızın seviyesine karşılık gelen puanı 
seçiniz. 

“Sınav Tarihi”, “Sınav Dili”, “Sınav Türü” ve “Toplam Dil Puanı” 
seçeneklerini göreceksiniz. “Update” tuşuna bastığınızda dil 
seviyeniz sisteme işlenecektir. 
Bilgilerinizi girdikten sonra “Kaydet ve Sonraki Adıma Geç” 
butonuna basınız.



TERCİHLER

Tercih listesinde bölümünüzün anlaşması olan tüm 
kurumları görebilirsiniz. Her kurumun yanında dil 
kriteri ve eğer varsa dönem bilgisi (“Öğrenci Güz 
ve Bahar olarak Yerleştirilir”, “Öğrenci Yalnızca 
Güz Dönemi Yerleştirilir”, “Öğrenci Yalnızca Bahar 
Dönemi Yerleştirilir”) de yer almaktadır. 

Önemli: Yerleştirme sırasında, dil şartı da göz 
önüne alınacağından dil şartını sağlamadığınız bir 
kurumu tercih etmiş olsanız dahi 
yerleştirilemezsiniz. Ayrıca, anlaşmalar 
listesinden başvuracağınız her bir kontenjan için 
tanımlanan dönem bilgilerini incelemeniz 
önemlidir. Eğer başvuru sistemindeki 
kontenjanlar ve kurumların dil şartları ile anlaşma 
listesi arasında tutarsızlıklar var ise anlaşma 
listesi esas alınır. Bir tutarsızlık fark etmeniz 
durumunda lütfen bir an önce İTÜ Erasmus Ofisi 
ile irtibata geçiniz.  



GEREKLİ BELGELER

Lütfen gerekli belgeleri yükleyiniz.
Gerekli Belgeler
1-Engellilik Durum Belgesi (Varsa)
2-Koruma, bakım veya barınma 
hakkında karar (Varsa)
3-Şehit/Gazi Ailesi Kartı (Varsa)
4-Transkript (Zorunlu)
5-Dil Sertifikası (Zorunlu)
“Kaydet ve Sonraki Adıma Geç” 
butonuna tıklayınız.



BAŞVURU TAMAMLA

Sözleşme ifadesinin altındaki kutuyu işaretleyip “Başvuru Formunu Tamamla ve Yazdır” butonuna bastığınızda başvurunuzu tamamlamış 
olursunuz. Başvuru durumunuz “İşlemde” olarak güncellenir ve başvuru bilgileri veya kurum tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. 
Hatalı bir işlem yapmanız durumunda ivedilikle Erasmus Ofisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Oluşabilecek bir hatanın düzeltilmesinin 
zaman alacağını unutmamalısınız.



BAŞVURU TAMAMLA

Başvurunuz tamamlandığında 
sağ tarafta “Giden Öğrenci 
Başvuru Formu” butonunu 
görmeniz gerekir. Butona 
tıklayarak başvuru formunuzu 
iki sayfa halinde görebilirsiniz. 
Form üzerinde öğrenim 
bilgileriniz, dil sertifika(ları)nız
ve tercihleriniz bulunmaktadır. 
Başvuru formunu yazdırabilir 
veya daha sonra yazdırmak 
üzere indirebilirsiniz. 
Yazdırdığınız formun ikinci 
sayfasını öncelikle kendiniz 
imzalamalı ve sonra 
bölüm/program Erasmus
koordinatörünüze 
imzalatmalısınız. İmzası eksik 
olan başvuru formu ile 
kesinlikle başvuru 
yapamayacağınızı lütfen 
unutmayınız.

Öğrenci ve 
Bölüm/Program-
Erasmus koordinatörü 
tarafından imzalanan 
Başvuru Formu’nu, 
ilgili alana yükleyiniz. 

!



İLETİŞİM

Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları için
https://erasmus.itu.edu.tr/ogrenim/ka-131-(program-ulkeleri-)/giden 

erasmus@itu.edu.tr

+90 212 285 71 83, 84 

https://goo.gl/maps/tFCTq4JaavQ8pbM5A

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası (3. Kat) Erasmus Ofisi 
34469 Sarıyer/İstanbul-TÜRKİYE

Giden Öğrenci Sorumlularımız:
Öğr. Gör. Veysel Çetin
Uzman Volkan Paçal
Uzman Gülşah Kesentaş
Uzman Merve Dursun

https://erasmus.itu.edu.tr/ogrenim/ka-131-(program-ulkeleri-)/giden
https://goo.gl/maps/tFCTq4JaavQ8pbM5A

