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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU FORMU 

 

FENERBAHÇE UNIVERSITY 

APPLICATION FORM of ERASMUS+ STUDENT MOBILITY 

for STUDIES  

 

Kişisel Bilgiler / Personal Information 

Ad ve Soyad – Name and Surname  

T.C. Kimlik No – ID Number  

Öğrenci No – Student Number  

Doğum Tarihi ve Yeri – Date and Place of Birth … / … / …   -   …………. 

Uyruğu - Nationality  

Öğrenim Düzeyi – Study Cycle ( ) Ön Lisans - Associate Degree  

( ) Lisans - Bachelors Degree  

( ) Yüksek Lisans – MSc Degree 

( ) Doktora – PHd Degree 

Bölüm / Program – Department / Programme  

Sınıf ve Yarıyıl – Class and Semester   

İletişim Bilgileri / Contact Information 

Adres / Address  

E-posta / E-mail  

Telefon Numarası / Phone Number  

Acil Durumda İletişime Geçilecek Kişi - 

Emergency Contact Person 

 

Adı ve Soyadı – Name and Surname:  

Yakınlık Derecesi - Relationship: 

Telefon Numarası – Phone Number:  

Başvuru Bilgileri / Application Information 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim veya Staj 

Hareketliliğinden daha önce faydalandınız mı? 

Have you benefited from Erasmus+ Student Mobility 

Studies or Traineeship before? 

( ) Evet – Yes 

( ) Hayır - No 

Cevabınız evet ise, lütfen hareketlilik türünü, süresini 

ve tarihini belirtin. 

If yes, please provide the type of mobility, duration 

and date. 
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Tercih Edilen Kurumlar ve Dönem/ Preferred Institutions and Semester 

No Tercih Sırası - Order of Preference Yarıyıl - Semester 

1.   

2.   

3.   

 

Ek Bilgiler -  Additional Informations 

Herhangi bir engel durumunuz var mı? Özel desteğe 

ihtiyacınız var mı? 

Do you have any disability? Do you need special 

support? 

( ) Evet – Yes 

( ) Hayır – No 

Cevabınız evet ise açıklama yapınız:  

If yes, please explain: 

 

Şehit veya gazi yakını mısınız? 

Do you have a martyr or a veteran relative? 

( ) Evet – Yes 

( ) Hayır – No 

 

Beyanname – Declaration 

- Bu formda yer alan tüm bilgilerin ve sisteme 

yüklediğim belgelerin doğru olduğunu, aksinin 

ispatlanması durumunda hareketliliğimin iptal 

edileceğini kabul ettiğimi, 

- Başvurmadan önce başvuru ilan metnini, başvuru 

kılavuzunu ve Erasmus+ değişim programları 

yönergesini okuyup anladığımı,  

- Tercih ettiğim okulların başvuru koşullarını 

incelediğimi, 

- İstediğim doğrultusunda maddi destekten feragat 

edebileceğimi bildiğimi, 

- Başvuru metninde yer alan açıklamalar ve uyarılar 

doğrultusunda bu sürece maddi ve manevi olarak 

hazır olduğumu, Türkiye Ulusal Ajansı ile 

üniversitemiz arasında hibe sözleşmesi 

imzalanmadan ve üniversiteye hibe tahsisi 

yapılmadan hareketlilik gerçekleştirmem halinde 

herhangi bir maddi hak iddia etmeyeceğimi,  

- Pandemi sürecinde fiziksel hareketliliğin önünde 

engeller olabileceğini bildiğimi ve karşı kurum ya 

da ülkeler arasında hareketlilik kurallarında 

I declare that, 

- I accept that all the information in this form and the 

documents I have uploaded to the system are 

correct, and that my mobility will be canceled if 

proven otherwise, 

- I have read and understood the information of the 

application announcement, application guide and 

the directive of Erasmus+ exchange programs 

before applying, 

- I have examined the application conditions of the 

host institutions I prefer, 

- I know that I can waive financial support at will, 

- In line with the explanations and warnings in the 

application announcement, I confirm that I'm ready 

for this process financially and morally. I will not 

claim any material rights if I start my mobility 

without signing a grant agreement between the 

Turkish National Agency and our university and 

without allocating a grant to the university, 

- I know that there may be obstacles in front of 

physical mobility during the pandemic process and 
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değişikliklerden kaynaklanabilecek kayıplardan 

dolayı herhangi bir hak talep etmeyeceğimi, 

- Hareketlilik organizasyonu sırasında kişisel 

bilgilerimin 3. şahıslarla paylaşılmasını kabul 

ettiğimi, 

 

Beyan ederim.  

that I will not claim any rights due to the losses that 

may arise from the changes in the mobility rules 

between the host institutions or countries, 

- I accept the sharing of my personal information with 

third parties during the mobility organization. 

 

Yukarıda belirtilen beyanları okudum, anladım ve kabul ediyorum.  

I have read, understood and accepted the above statements. 

 

Ad ve Soyad – Name and Surname: 

 

 

 

İmza - Signature 

 

Bölüm/Program Koordinatör Onayı 

Confirmation of the Department/Program Coordinator 

Ad ve Soyad – Name and Surname: 

 

 

 

İmza - Signature 

 


