
ERASMUS+ ÖĞRENCİ 
HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

OTOMASYON SİSTEMİ KULLANIM 
KILAVUZU



• Sisteme kayıt olmak 
için ‘Kayıt Ol & 
Başvuru Yap ‘ 
butonunu tıklayınız. 



• Başvuru yapmak 
istediğiniz 
program türünü 
seçiniz

• ‘Öğrenci’ yi seçiniz 



• ‘Giden Öğrenci’yi seçiniz
• TC numaranızı girerek 

doğrulama yapınız. 



• ‘ Doğrulama Başarılı’ 
ekranını kapatarak alt 
ekrandaki gerekli 
bilgileri giriniz. 



• Gerekli tüm bilgileri girerek 
kaydet butonuna basınız. 

• Sisteme daha sonra giriş 
yapabilmek için şifrenizi 
oluşturup doğrulayınız.

• Başvuru tipiniz Öğrenim 
veya Staj olabilir. Öğrenim 
için hangi dönemde (Güz, 
Bahar, Güz+Bahar) faaliyet 
gerçekleştirmek istiyorsanız 
seçiniz. 

• Bu işlem sonrasında ön 
başvurunuz alınmış olacak 
ancak sayfaya devam 
ederek başvurunuzu 
tamamlamanız 
gerekmektedir. 



• Ön başvuruyu 
tamamladıktan sonra TC 
numaranız ve 
oluşturduğunuz şifre ile 
kullanıcı girişi yapınız



• Diğer bilgileri kontrol ederek ‘Başvuruyu Tamamla’yı seçiniz.

• Mevcut öğrenim kademenizde (lisans,yüksek lisans, ön lisans…)daha önce 
başvuru yaptıysanız ve sisteme ön başvuru formunu doldurmadan giriş 
yaptıysanız : 

• Sayfanızda bulunan başvuruları kontrol ediniz 2020 için istediğiniz faaliyet 
türünde bir başvuru bulunmuyorsa ‘yeni başvuru yap’ı seçiniz.  



• Bilgilerinizi giriniz, 
‘’Kaydet ve Sonraki 
Adıma Geç’’ 
butonuna tıklayınız.

• Özel ihtiyaç sahibi 
(fiziksel engel, 
kronik hastalık vb.) 
öğrencilerimizin 
ayrıca 
erasmus@altinbas.
edu.tr adresi 
üzerinden Erasmus+ 
Koordinatörlüğü ile 
iletişime geçmesi 
gerekmektedir. 



Öğrenci Bilgileri

• Bu ekrandaki bilgiler 
sistemden tanımlı olarak 
gelecektir.



• Erasmus+ 
programından hibe 
almadan yararlanmak 
isteyen öğrenciler bu 
kısmı işaretlemelidir. 

• Bu cümle, 
«programdan hibeli 
ya da hibesiz
yararlanmak 
istiyorum» anlamına 
gelmez.

• Geçmiş aktivite 
bilgilerinizi kontrol 
ediniz. Geçmişte 
katıldığınız 
hareketlilikler 
sistemde 
görünmüyorsa lütfen 
ekleyiniz. 



• Daha önce girdiğiniz (son iki yıl içerisinde) Erasmus+ dil sınavı 
sonucunuz varsa ve ilgili sınavın puanının kullanılmasını istiyorsanız 

‘Sınav Ekle’yi seçip detayları yazınız ve kaydediniz. 



• Başvurunuzun tamamlanması için zorunlu belgeleri ‘upload’ seçeneğinden 
ekleyiniz. 



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. 

Başvurunuz tamamlandıktan sonra statünüzün ‘işlemde’ olduğunu kontrol 
ediniz. (sonraki sayfa)




