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ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği  

E-Devlet Başvuruları Kullanıcı Kılavuzu 

“2020 Proje Dönemi Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı” E-devlet üzerinde 23 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. 

 

 

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 ilgili ilanı bularak Başvur butonuna tıklayınız. 

 

 
 

 

 

 



3. Seçim takvimi, başvuru koşulları ve gerekli bilgilendirmelerin yer aldığı bilgilendirme yazısını 

okuyup ilgili kutucuğu işaretledikten sonra Devam Et butonuna basınız. 

 

4. Kimlik Bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi kontrol ederek Kaydet ve İlerle butonuna basınız. 

 

 
 

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

fotoğrafınızı ölçeklendirdikten sonra İlerle butonuna basınız. 

 

 
 

7. Daha önce Erasmus+ Programından yararlanmadıysanız Hayır’ı seçtikten sonra Kaydet ve İlerle 

butonunu seçiniz.  

 

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. 

 
 

8. Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında YDS sonuçları dışında “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 sonuçlarınızı yüklemek için 

Üniversite Yabancı Dil Sınavı’nı seçmelisiniz.  

Sınav tarihlerinin birden fazla güne yayılması durumunda sınava girdiğiniz herhangi bir tarihi 

yazabilirsiniz. 

 

 

 

Yabancı Dil Sınavı Bilgileriniz aşaması merkezi sınavlarda almış olduğunuz dil puanlarınızı 

göstermek içindir. Bu sınav puanınızı kullanmak istemiyorsanız, alttaki kutucukta bulunan 

“Bu sayfada yabancı dil sınavı kaydetmeden başvuruya devam etmek  istiyorum.” 



seçeneğini işaretleyerek Kaydet ve İlerle butonuna basınız. 

 
 

9. Diğer Belgeleriniz aşamasında değerlendirme ölçütlerimiz arasında yer alan bir belge 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. 

 
 

10. Bu sekmede yer alan “Lütfen anlaşma yaptığınız kuruma ait kabul belgesini yükleyiniz” 

kısmına ders verme kabulü aldığınız kuruma ait davet mektubunuzu yükleyiniz.  

İbraz etmek istediğiniz başka belgeler var ise, ilgili kısma belgenizi uygun formda yükleyiniz. 



 
 

11. Ön izleme aşamasında başvurunuzu gözden geçiriniz. 

 

*** 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. 

 
 



13. Önizleme aşamasının son adımı olarak sayfanın en altında bulunan ilgili kutucuğu 

işaretledikten sonra Başvur butonuna basınız.  

 


