
 

TC. 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği  

E-Devlet Başvuruları Kullanıcı Kılavuzu 

“2022 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İlanı”  

E-devlet üzerinde 20 Mayıs 2022 itibariyle görünecektir. 

 

E-Devlet Başvuruları İçin Kullanıcı Kılavuzu 

Bu kılavuz belgesinde, E-devlet üzerinden yürütülen Erasmus+ hareketlilik başvuru işlemlerine ilişkin 

adımlar  bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. 

Öğrencilerimiz başvuru yaparken, Detaylı Bilgiler belgesini mutlaka dikkatli okumalıdır.  

 

 

Başvuru Adımları 

1. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden e-devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama kısmına 

Erasmus+ veya ESC şeklinde aratarak görselde görünen ilk başlık olan “Erasmus+ ve ESC 

Başvuruları (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı”  na 

tıklayınız. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/


2. Başvurunuzu başlatmak için sağ üst köşede yer alan Yeni Başvuru’yu seçiniz ve ardından 

açılan pencerede Ege Üniversitesini ve Ege Üniversitesi 2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 

İlanı”nı bularak Başvur butonuna tıklayınız. 

 

 
 

 

2. Genel ilan ve gerekli bilgilendirmelerin yer aldığı bilgilendirme yazısını mutlaka tekrar okuyunuz 

ve okuduktan sonra ilgili kutucuğu işaretleyerek Devam Et butonuna basınız. 

 

 
 

3. Başvurulacak ilanı “alt pozisyonlar” kısmından aşağıdaki şekilde seçiniz ve Devam Et butonuna 



tıklayınız. 

 
4. İlana dair takvim, başvuru koşulları ve gerekli bilgilendirmelerin yer aldığı bilgilendirme yazısını 

mutlaka tekrar okuyunuz ve okuduktan sonra ilgili kutucuğu işaretleyerek Devam Et butonuna 

basınız.  (Okudum ve kabul ediyorum’u işaretlediğiniz 2. ekrandır, adımlarda geri dönmüş 

olmuyorsunuz!)   

 

 
 

 

5. KİMLİK BİLGİLERİ  

 

Lütfen kontrol ederek Kaydet ve İlerle butonuna basınız. 

 



 
 

 

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

A) Ekranda çıkan adres bilgilerinizi kullanmak istiyorsanız, EVET’i işaretleyiniz.  

 
 

B) “Farklı Bir iletişim adresi girmek istiyorum”u tıklayarak bilgilerinizi doldurunuz ve “Kaydet 

ve İlerle”yi tıklayınız.  



 
 

 

7. FOTOĞRAF 

 

Belirtilen talimat, format ve boyutlara uygun fotoğrafınızı yükleyiniz ve İlerle butonuna basarak 

fotoğrafınızı ölçeklendirdikten sonra İlerle butonuna basınız. 

FOTOĞRAFINIZI EKLEMEDEN İLERLEYEMEZSİNİZ! 

 

 
 

8. LİSE MEZUNİYET BİLGİLERİ 

Bu adım, Ege Üniversitesi’nde Güncel Not Ortalamanız oluşmadı ise önemlidir.  

A) Lise mezuniyet bilgileriniz yoksa, devam edebilir ya da mezuniyet bilgilerini oluşturabilirsiniz.  



 
 

 

B) Lise mezuniyet bilgileriniz var ise  

 

 
 

 

9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİK BİLGİLERİ 

 

Birden fazla öğrencilik bilginiz varsa, başvuru yapacağınız Ege Üniversitesi öğrencilik bilgilerinizi 

tıklayınız.  

 

 

 



 
Bu ekranı sağa kaydırarak, E-Devlet’in getirdiği güncel not ortalamanızı kontrol ediniz. 

UNUTMAYIN! 

Öğrencilerimiz başvuru sırasında seçtiği ve oluşturduğu bilgilerin doğru olduğunu taahhüt 

etmiş olurlar. Sistemde seçilen öğrenim bilgisi kısmındaki not ortalamasının Ege 

Üniversitesi'ndeki not ortalaması ile aynı olduğunu kontrol etmek ve farklılık varsa başvuru 

tarihi tamamlanana kadar düzelttirmek öğrencinin sorumluluğundadır. 
 

 

Öğrencilik bilgileriniz getirilemiyorsa, “Tekrar Sorgula” butonunu tıklayınız.  

 
 

 

 



10. ÜNİVERSİTE MEZUNİYET BİLGİLERİ 

 

A) Daha önce bir üniversiteden mezun oldu iseniz, burada seçim yapmadan devam edemezsiniz. 

Bilgileri kontrol ederek “Doğru” olduğunu beyan ediniz ya da bilgilerinizi giriniz.  

 

 
 

B) Henüz üniversite mezuniyetiniz yok ise, bu ekranda “Kaydet ve İlerle” diyebilirsiniz.  

 

 
 

 

11. DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLERİ 

 

A) Daha önce Erasmus+ Programından yararlanmadıysanız Hayır’ı seçtikten sonra Kaydet ve 

İlerle butonunu seçiniz.  

 



 
B) Daha önce Erasmus+ Programından yararlandıysanız Ülke, Üniversite/Firma Adı, Bölüm/Birim 

Adı ve Programın Tarih Aralığı (GG/AA/YYYY formatında) kısımlarını doldurduktan sonra 

Kaydet ve İlerle butonunu seçiniz. 

 

 
 

12. YABANCI DİL SINAVI BİLGİLERİ 

 

BU EKRAN ÇOK ÖNEMLİDİR. LÜTFEN UYARILARIMIZI DİKKATE ALARAK, BELGE 

YÜKLEYİP YÜKLEMEYECEĞİNİZE KARAR VERİNİZ!!!!! 

 

- Herhangi bir yabancı dil sınavını kullanmak istediğinizi beyan ederseniz, Üniversitemiz 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı EGEPT sınavına giremezsiniz!!!! 

 



- EGEPT’ye girmeyecek ve sınav sonucu/belge yükleyeceksiniz, yalnızca 1 belge 

yükleyiniz!!! 

 

 

İlk ekran, yalnızca YDS bilgileri içindir: 

A) YDS puanınız yoksa, aşağıdaki ekranı göreceksiniz.  

“Bu sayfada yabancı dil sınavı kaydetmeden başvuruya devam etmek istiyorum”u işaretleyip “Kaydet 

ve İlerle” butonunu tıklayınız. 

 
 

B) YDS puanınız var ise:  

Erasmus başvurularında YDS puanınızı kullanmak istiyorsanız ekrandaki kutucuğu işaretlemeden, 

“Kaydet ve İlerle” butonunu tıklayınız.  (Bu durumda EGEPT’ye giremezsiniz!!!) 

 

 
 

Erasmus başvurularında YDS puanınızı kullanmak istemiyorsanız ekrandaki kutucuğu işaretleyiniz ve 

“Kaydet ve İlerle” butonunu tıklayınız.  (EGEPT’ye girmek için bunu işaretlemeniz gerekir.) 



 
 

 

*********Herhangi bir yabancı dil sınavını kullanmak istediğinizi beyan ederseniz, 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı EGEPT sınavına 

giremezsiniz!!!!*************** 

 

 

 

13. YABANCI DİL SINAVI BEYAN BİLGİLERİ 

 

Bu aşamada, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı EGEPT sınavına 

girecekseniz, KESİNLİKLE BELGE YÜKLEMEMELİSİNİZ!!!!! ve “Başka Yabancı Dil Sınav 

Sonucunuz Var Mı?” sorusunu YOK olarak işaretlemelisiniz. 

 
 

EGEPT’ye girmeyecekseniz; 



- “Başka Yabancı Dil Sınav Sonucunuz Var Mı?” sorusunu Var olarak işaretledikten sonra 

Yabancı Dili, Sınav Adını, Sınav Tarihini ve yükleyeceğiniz belgede bulunan puanı sayı olarak 

yazınız.  

 

- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen sınav sonucunuzu 

(EGEPT) (lütfen ilanımız detaylı bilgilerden geçerli olan yılları kontrol ediniz) 

kullanacaksanız, Üniversite Yabancı Dil Sınavı’nı seçmelisiniz.  

 

 

 

 

14. DİĞER BELGELERİNİZ 

 

İlanımızda yer alan değerlendirme ölçütlerimiz arasında bir belgeniz var ise uygun kutu içerisine 

yükledikten sonra Kaydet ve İlerle butonuna basınız.  

Eğer bir belge yüklemek istemiyorsanız, herhangi bir dosya yüklemeden, sayfanın altında bulunan 

Kaydet ve İlerle butonuna basınız. 

 

 

******** İlanımızın ekleri arasında yer alan “BAŞVURU FORMUİ” burada mutlaka 

yüklemelisiniz!******** 

 

 

*******TRANSKRIPT BELGENİZİ YÜKLEMENİZE GEREK YOKTUR!!****** 



 
 

 

15. TERCİH EKLEME 

 

1 ile 5 arasında tercih ekleme hakkınız vardır. 

Bu ekranda yalnızca bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteler ve öğrenim gördüğünüz 

seviyeye (lisans/yüksek lisans/doktora) göre kontenjanları göreceksiniz.  

****Bir üniversite ile olan anlaşmada, sizin bulunduğunuz seviye için kontenjan yok ise, bu 

ekranda o üniversiteyi göremeyeceksiniz!***  

(Başvuruda ilan edilen ancak bu ekranda göremediğiniz üniversite olursa, lütfen Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne bilgi vererek teyit alınız.) 

 

 
Tercihler tek tek eklenmektedir.  

Her tercihinizden sonra “Ekle” butonuna basmanız gerekmektedir. Tüm tercihlerinizi ekledikten sonra 

sıralamaları değiştirebilirsiniz.  

 

 



16. ÖNİZLEME 

Ön izleme aşamasında başvurunuzu gözden geçiriniz. 

Bu aşamada, Üniversite Öğrencilik Bilgileriniz kısmında çıkan Güncel Not Ortalamanız ile Ege 

Üniversitesi'ndeki not ortalamasının aynı olduğunu tekrar kontrol ediniz ve ve farklılık 

varsa başvuru tarihi tamamlanana kadar düzelttiriniz.  

 

17.  
 

 

*** YDS, Üniversite Mezuniyet Bilgileriniz (mezun olmayan öğrencilerimiz için) ve Diğer 

Belgeleriniz (bu alana yükleyecek herhangi bir belgesi olmayan öğrencilerimiz) kısımlarına bir 

ekleme yapmadığınızda karşılaşacağınız uyarı işareti bilgilendirme amaçlı olup başvurunuzun 

tamamlanması ve değerlendirilmesi için engel teşkil etmemektedir. Başvurunuzu tamamlamak 

için bahsedilen kısımlar hakkında bir uyarı alırsanız, ilgili kısımlara ait Güncelle butonunu 

seçtikten sonra Kaydet ve İlerle demeniz yeterli olacaktır. 



 
 

Başvurunuza devam etmenize engel olan uyarılarda, “başvurunuzu tamamlayamazsınız” ibaresi 

bulunmaktadır. Örnekleri aşağıda gösterilmiştir.  

 

 
 

Önizleme aşamasının son adımı olarak sayfanın en altında bulunan ilgili kutucuğu 

işaretledikten sonra Başvur butonuna basınız.  

 



“Başvur” butonunu basmadığınız sürece, başvurunuz tamamlanmayacaktır. 

 

“Başvur” butonuna bastıktan sonra başvurunuz alınmış olacaktır ve başvurunuzda 

düzenleme yapamayacaksınız.  

 

  

 


