
Erasmus+ 

Başvuru Kılavuzu



Applyerasmus.izu.edu.tr adresine giriş yapıyoruz.

Öğrenim ve Staj Başvurusu



Üniversite mail adresi ve şifreniz
İle sisteme giriş yapın.

Eğer applyerasmus sistemini ilk 
Kez kullanıyor iseniz sağ tarafta 
Bulunan Kayıt Ol & Başvuru Yap
Seçeneğine tıklayın.

Üniversite mail adresi ve şifreniz
İle sisteme giriş yapın.

Eğer applyerasmus sistemini ilk 
Kez kullanıyor iseniz sağ tarafta 
Bulunan Kayıt Ol & Başvuru Yap
Seçeneğine tıklayın.

Öğrenim ve Staj Başvurusu



Yeni Başvuru Yap 
Seçeneğine 

tıklayın.



Erasmus+ seçeneğini 
Seçin.

Erasmus+ seçeneğini 
seçin.



Öğrenci seçeneğini seçin.



Giden Öğrenci 
seçeneğini seçin.



Erasmus Öğrenim Hareketliliğini 
seçenler Başvuru dönemi 
bölümünden hangi dönem 

gideceğini seçmeli.

Öğrenim Başvurusu



Ardından Kaydet 
Butonuna tıklayınız.

Öğrenim Başvurusu



Staj hareketliliğine 
başvuranlar ise başvuru 
tipinde ‘’Staj’’ seçeneğini 
seçip ‘’Kaydet’’ butonuna 

basmalı.

Not: Kaydet butonu yerine 
klavyenizden ‘’Enter’’ 

butonuna basarsanız form 
kapanabilir.

Staj Başvurusu



Zorunlu alanları doldurduktan ve 
fotoğrafınızı yükledikten sonra ‘’Kaydet ve 

Sonraki Adıma Geç’’ Butonuna tıklayın. 



Bilgileri doldurduktan ve 
bilgilerin doğruluğundan emin 

iseniz ‘’kaydet ve sonraki 
adıma geç’’ butonuna tıklayın.



Başvuru dönemizi 
seçtikten sonra eğer 

hibesiz gitmekte 
istiyorsanız

‘’hareketliliğe hibesiz
olarak katılmak 

istiyorum’’ seçeneğini 
seçin ve ardından 

‘’Kaydet ve Sonraki 
Adıma Geç’’ butonuna 

tıklayın.

Staj başvurusu yapıyorsanız bu 
sayfayı dikkate almayın.

Öğrenim Başvurusu



İngilizce seviye belirleme sınavına 
girmek istiyorsanız gösterilen yerden 

sınav oturumuzu seçin.

1

Oturumunuzu seçtikten sonra 
‘’kaydet ve sonraki adıma geç’’ 

butonuna tıklayın.

2



Ayrıca adaylar yabancı dil seviyesinin
belirlenmesi için İZÜ Hazırlık Bitirme 

Puanı, YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-
PBT ve IELTS puanları ile de gösterilen 

yerden belgelerini yükleyerek yapabilirler.
1

Ardından ‘’Kaydet ve 
Sonraki Adıma Geç’’ 
butonuna tıklayınız. 2



Gitmek istediğiniz üniversitelerin 
sıralamasını yaptıktan sonra ‘’kaydet ve 
Sonraki Adıma Geç’’ butonuna tıklayın.

Not: Daha sonra mücbir bir durum 
olmadığı sürece yaptığınız tercihleri 
değiştiremezsiniz. Bu yüzden tercih 

sıranızı dikkatli ve araştırarak yapınız.

Öğrenim Başvurusu



Staj başvurularında sadece kabul 
mektubu yüklemek zorunludur.

Öğrenim ve Staj Başvurusu



Eğer Staj için başvuruyorsanız Staj yeriniz ile 
ilgili bilgileri doldurduktan sonra ‘’Kaydet ve 

Sonraki Adıma Geç’’ butonuna tıklayın.
Öğrenime başvuruyor iseniz 
bu sayfayı dikkate almayın.

Staj Başvurusu



Şekilde gösterilen kutucuğu 
işaretleyerek ‘’Başvuru İşlemini 

Tamamla’’ seçeneğini seçin.



Ardından çıkan uyarıda 
‘’Tamam’’ seçeneğine 

tıklayarak başvurunuzu 
tamamlayın. Başvuru tamamlandıktan sonra 

Erasmus Kurum 
Koordinatörlüğüne evrak teslimi 

yapılmalıdır.



Ön başvuru formunuzu yazdırıp 
diğer gerekli belgeler ile birlikte 

Erasmus Ofise evrak teslimi 
yapmalısınız aksi takdirde 

başvurunuz değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Erasmus Ofis:

Halkalı Kampüsü, 
Kütüphane KT-143



• Ön başvuru formu (Erasmus Ofisten yazdırılabilir.)

• Transkript (Öğrenci İşlerinden temin edilmelidir.)

• Yabancı Dil Belgesi (Başvuruda hazırlık bitirme puanı, yds, yökdil, ielts toefl kullanılıyor ise 
sonuç belgelerinin orjinallerini getirmeniz gerekmektedir. Hazırlık bitirme puanı Yabancı Diller 
Koordinatörlüğü’nden temin edilmelidir.)

• Staj için başvuruluyor ise Kabul Mektubu getirilmelidir.

• Varsa Engellilik Durum belgesi

• Varsa Şehit ve Gazi yakını belgesi

• Varsa 2828 sayılı kanun belgesi

Yukarıda belirtilen belgeler online başvuru sonrası Erasmus Ofis’e teslim edilmelidir.

Evrak Teslimi
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