
ERASMUS+ KOORDİNATÖRLERİ İÇİN
KION

Otomasyon Programı Kılavuzu  

(Gelen Öğrenci Başvuruları)



• Sisteme giriş yapmak için https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/adresine gidiniz.



• 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
«Erasmus+» olmalı. Akademik yıl, öğrencinin gelmek 

için başvuru yaptığı yıl olmalı.



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.

(Diğer başvuru durumlarının ne anlama geldiğini görmek için lütfen bu kılavuzun en son sayfasına gidiniz.)



Açılan sayfada, «Belgeler» sekmesine tıklayınız.



Öğrencinin Learning Agreement belgesini «önizle» seçeneğiyle görüntüleyebilir ya da 

«indir» seçeneğiyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



Öğrenciler Bologna sayfasına göre 
LA’larını hazırlamaktadır. Erasmus 
Ofisi, Bologna sayfasının bir katalog 
olduğunu ve sayfada yazan tüm 
derslerin öğrencinin geleceği dönemde 
açılamayacağı ve bu nedenle geldikten 
sonra LA’sını güncellemesi 
gerekebileceği bilgisini öğrencilerle 
paylaşmaktadır. 
Öğrencinin seçtiği dersler:
- Geleceği dönemde açılmayacaksa, 
- Öğrenci başka bölümlerden ders
seçmişse ve bu nedenle derslerin
açılacağı bilinemiyorsa,
- Derslerle ilgili eklemek istediğiniz
herhangi bir not varsa

Lüften e-posta ile ya da sistemdeki
“Belgeler” sekmesinde bulunan 
“Duyurular” kısmında Learning 
Agreement’ satırına not ekleyerek veya 
Learning Agreement’in üzerine not 
yazarak öğrenciye, geldiğinde LA’sını
güncellemesi gerekebileceğini
hatırlatınız. 

Öğrencinin e-posta
adresine, sistemde
öğrencinin sayfasındaki
iletişim kısmından
ulaşabilirsiniz.

Belge uygunsa,
lütfen (yazdırıp) imzalayınız.



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

İmzaladığınız  
belgeyi  
sisteme  
yüklemek  
için «yükle»  
butonuna
tıklayınız.



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



Oturumunuzu sonlandırmak için buraya tıklayınız.

Öğrencinin sayfasından çıkmak için buraya tıklayınız.



SİSTEMDEKİ BAŞVURU DURUMLARI

Online Kayıtlı: Sistemde başvuru yapmak için hesap oluşturulmuş ancak başvuru tamamlanmamıştır. Başvuru dikkate alınmaz.

İşlemde: Başvuru tamamlanmıştır ve Erasmus Ofisi’nin değerlendirmesini beklemektedir.

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

Koordinatör Onayladı: Bölüm koordinatörü başvuruyu akademik açıdan değerlendirmiş ve uygun bulmuştur. 

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

Feragat Etti: Öğrenci faaliyetten yararlanmaktan vazgeçmiştir.

Kazanamadı: Öğrenci faaliyetten yararlanmaya hak kazanamamıştır.

Ret: Öğrencinin başvurusu teknik/akademik açıdan uygun olmadığı için ofis/bölüm koordinatörü tarafından reddedilmiştir.

İptal: Öğrencinin başvurusu iptal edilmiştir.

Yedek: YTÜ’de yedek uygulaması bulunmamaktadır.


