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DUYURU

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği” Programı, 2021-2022 Bahar Dönemi “Öğrenim Hareketliliği” başvuruları (2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ [PROJE NUMARASI:
2021-1-TR01-KA131-HED-000005497]) E-devlet* üzerinden alınacaktır.
İlgili başvuru dönemine ilişkin Seçim Takvimi’nde belirtilen başvuru erişim linki güncellenmiştir.
Tüm başvuru işlemlerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus+ ve ESC Başvuru Portalı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunacak tüm adayların dikkatine sunulur.
Başvuru Linki: https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari
Başvuru sürecinde karşılaşılabilecek tüm aksaklık ve problemlerin erasmus@hacettepe.edu.tr adresine iletilmesini rica ederiz.
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* E-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Henüz E-devlet şifresi edinmemiş adayların aşağıdaki açıklamayı dikkate almaları rica olunur:
“e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Bu uygulama,
sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir.
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen
başvuru ile şifreler verilmektedir. Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her
şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir. Şifrenizi Unutmanız Durumunda E-Devlet’te Doğruladığınız Telefon
Numaranız Ile Şifrenizi Yenileyebilirsiniz. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra “Profilim” alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu
kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin
edebilirsiniz. Bununla birlikte mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre
oluşturabilirsiniz. e-Devlet şifresi vurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.”

