
BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 

 

1. E-devlet şifreniz ile hesabınıza giriş yapın ve arama kutusuna ‘Erasmus Başvuruları’ 
yazın, ‘Erasmus + ve ESC Başvuruları seçeneğine tıklayın.  

               

 

2. ‘Erasmus + ve ESC Başvurular’ Sayfasında işaretli alanda bulunan ‘Yeni Başvuru’ 
sekmesine tıklayın.  
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3. İlanlar’da 2. Sayfaya ilerleyin ve ‘Bartın Üniversitesi Personel Hareketliliği’ ilanının 
yanındaki ‘Başvur’ sekmesine tıklayın.  

               

 

4. İlanla ilgili genel bilgileri inceleyebilirsiniz. İlgili kutuyu onayladıktan sonra ‘Devam Et’ 
ifadesini seçin. 
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5. Başvuru yapmak istediğiniz alt ilanı (Ders Verme veya Eğitim Alma) seçin ve devam edin.  

        

 

6. Açılan sayfada alt ilan linki ve genel bilgileri bulunmaktadır. Lütfen linkteki ilanı dikkatle 
okuyun ve onay kutusunu işaretleyerek ilerleyin. 
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7. Kişisel bilgilerinizi kontrol edin ve onaylayın.  

              

 

8. İletişim bilgilerinizi kontrol edin, telefon numaranızı ekleyin ve ilerleyin.  

 

 

 

9. Fotoğrafınızı ekleyin ve ilerleyin.  

 



BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

10. Daha önce Erasmus programından yararlandıysanız bu alanda ‘Evet’ işaretleyin. Açılacak 
olan alana hareketlilikle ilgili istenilen bilgileri girin. (Bu alana –varsa- sadece personel 
olarak katıldığınız Yüksek Öğretim Ders Verme veya Eğitim Alma ile ilgili bilgilerinizi 
giriniz. Erasmus programının diğer alanlarıyla ilgili (örn. KA2 Yetişkin Eğitimi , KA1 Okul 
Eğitimi)  bilgi girmeyiniz. 
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11. Daha önce ‘ders verme’ veya ‘eğitim alma’ faaliyetinden yaralanmadıysanız ‘Hayır’ 
işaretleyin ve devam edin.  

       

12. Çalışma Bilgileri bölümünde aşağıdaki şekilde işaretleyin ve istenilen bilgileri doldurun. 
Eski çalışma bilgisi eklemenize gerek yoktur.  
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13. Dil puanınız varsa ekleyiniz. Sınav sonuç belgesini pdf olarak ekleyebilirsiniz. Ardından 
‘Ekle’ butonuyla devam edin. 
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14. Beyan edeceğiniz Dil Sınav Sonucu yoksa ‘yok’ işaretleyip devam edin.  
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15. (Varsa) Belirtilen maddelerdeki durumları  beyan etmek için evrakları yükleyebilirsiniz.  

             

 

16. Diğer Belgeleriniz bölümünde ‘Çalışma Planı’ alanı son derece önemlidir. Kurum içi 
değerlendirme için bu bölüme ‘Çalışma Planı Alanı Bilgi Formu’nu (CPBF) pdf olarak 
yüklemeniz gerekmektedir. Word formatındaki CPBF formunu doldurduktan sonra ayrıca 
imzalamanıza gerek yoktur. Formu pdf’e dönüştürdükten sonra ‘Çalışma Planı’ alanına 
yüklemeniz yeterlidir. (Çalışma Planı Bilgi Formu’na web sitemizden veya bu kılavuzun 
son sayfasındaki linkten ulaşabilirsiniz).  
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17. Son sayfada tüm bilgilerinizi kontrol edebilir ve güncelleyebilirsiniz. Doğruluğundan 
eminseniz ‘Başvur’ seçeneğine tıklayınız. Başurunuz oluşturulmuş olacaktır. Sistem size 
bir başvuru numarası verecektir. Sonraki süreçte bu  numarayla başvurunuzu  takip 
edebilirsiniz.  
 

 

 
 

18. Son başvuru tarihine kadar ‘Başvurularım’ başlığı altından başvurunuzu güncelleyebilir 
veya iptal edebilirsiniz. Son başvuru tarihi sonrasında da başvurunuzun durumunu aynı 
yerden takip edebilirsiniz.  
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Sorularınız  için : international@personel.bartin.edu.tr  

 

 

Website: https://erasmus.bartin.edu.tr/  

 

Çalışma Planı Bilgi Formu (CPBF) : 
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/23b1f12304a23961a63254404c0dbceb/calisma-plani-alani-
-bilgi-formu.docx  

 

İlanlar: 

Eğitim Alma :  https://erasmus.bartin.edu.tr/duyurular/20212022-erasmus-personel-
egitim-alma-hareketliligi-ilani-03015305.html  

Ders Verme: https://erasmus.bartin.edu.tr/duyurular/20212022-erasmus-personel-
ders-verme-hareketliligi-ilani-03014607.html  

 

 

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Sayfası:  

https://www.turkiye.gov.tr/ veya https://portal.ua.gov.tr/default.aspx  
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