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DAĞITIM YERLERİNE
 
    
  Malumları olduğu üzere 2021-2027 dönemi Erasmus+ Programının en önemli özelliklerinden biri
“dijitalleşme”dir. Başkanlığımız da gerek kendi iç prosedürlerini gerekse yararlanıcılarla olan işlemlerini azami
düzeyde çevrimiçi araçlarla dijital ortamda gerçekleştirmek üzere gerekli adımları atmaktadır. Bu çerçevede
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) ile Başkanlığımız arasında yürütülen bir proje çerçevesinde
Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Başvurularının, başvuru ve seçim süreçlerinin tüm üniversiteleri
kapsayacak şekilde merkezi olarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınması ve oluşturulan sistemde ilan
edilmesi için 2021 yılında bir çalışma yapılmış olup bu çalışma sonuçlanmıştır.
  Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği başvuru ve seçim süreçlerinin ortak tek bir
platform üzerinden alınması seçim süreçlerinin objektifliği ve şeffaflığının yanı sıra anlık veri alınmasını da
sağlayacaktır. Ayrıca özellikle öğrenci/personel başvuru ve seçim süreçleri için kendi imkanlarıyla bir yazılım
geliştirememiş üniversiteler açısından da bu imkan ücretsiz olarak sunulmuş olacaktır. Çeşitli üniversitelerle  sisteme
ilişkin testler ve denemeler yapılmış, ilgili üniversitelerin görüşleri doğrultusunda sistemin hazır olduğu teyidi alınmıştır.
  1 Mart 2022 tarihi itibariyle sistemin üniversiteler tarafından zorunlu olarak kullanılması için Erasmus+
yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği seçim ve başvuru işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
portalı üzerinden yürütülmesi hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından talimatlandırılmasının sistemin
benimsenmesi ve kullanımı için faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
   Bilgi ve takdirlerine saygılarımla arz ederim.
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 

Başvuru Erişim Yetkilisi Kullanıcı Ekleme 
TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’nde tanımlı projeler için erişim yetkilisi kullanıcı 
ekleme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 

1. Kullanıcı adı ve parolanızla TURNA Sistemi’ne giriş yapınız.  

2. “Projelerim” menüsünde erişim yetkilisi tanımlamak istediğiniz proje üzerinde sağ tık 

yaparak menüden “Başvuru Erişim Yetkilileri” menüsünü açınız (Bkz. Şekil – 1.). 

 
Şekil – 1. Başvuru Erişim Yetkilileri menüsü  

 
3. Açılan ekranda yetkili olarak eklenecek kişinin TCKN’sı girilerek kaydedilmelidir (Bkz. 

Şekil - 2.). Eklenecek kullanıcının daha önceden TURNA sistemi üzerinde BİREYSEL 

türde bir kullanıcı hesabı yoksa işleme başlamadan kullanıcı tanımlanmalıdır. 

 
Şekil – 2. Başvuru Erişim Yetkilisi ekleme 



 

 

  

TARİH 
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ULUSAL AJANS 
KULLANIM KLAVUZU  
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ULUSAL AJANS KULLANIM KILAVUZU 

1. Anlaşmalar 
Diğer ülkelerin üniversiteleri ile yaptığı anlaşmaların listelendiği ve yeni anlaşmanın kayıt edildiği 

modüldür.Bu modülde kullanıcı portala yeni anlaşma eklemek için 2 yöntem kullanabilir. 

Yöntemler: 

❖ Manuel olarak portal üzerinden anlaşma yükleme 

❖ Excel ile toplu anlaşma yükleme 

Portalda bilmemiz gereken bazı terimler: 

❖ Tekil: Lisans yüksek lisans ve doktora kontenjanları ortak olmadığı için anlaşma türü Tekil. 

❖ Ortak: Lisans yüksek lisans ve doktora kontenjanları ortak olduğu için anlaşma türüne Ortak. 

❖ Öğrenci Eğitim: Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ilişkilidir. 

❖ Öğrenci staj: Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin anlaşmalı ülkelerde staj 

yapmaları ile ilişkilidir.  

❖ Personel akademik: Personellerin anlaşmalı ülkelerde ders vermesi ile ilişkilidir. 

❖ Personel idari: Personellerin anlaşmalı ülkelerde ders alması ile ilişkilidir. 

❖ Ortak Kontenjan Sayısı: Akademik personel kontenjan sayısını yazıyoruz. 
 

1.1. Yeni Anlaşma Ekleme 

Portalımıza manuel olarak anlaşma ekleme adımları aşagıda gösterilmektedir. 

Adım 1: Portalda “Yen anlaşma ekle” butonuna basıyoruz. 

 

 

Adım 2: Açılan sayfada “Anlaşma bilgileri” alanını dolduruyoruz. “Kontenjan Türü” ve “Anlaşma Türü” 

seçiyoruz. “Fakülte” seçtikten sonra o fakülteye ait bölümü seçiyoruz. 
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1.2. Toplu Anlaşma Yükleme 

“Toplu anlaşma ekleme” ulusal ajans portalına üniversitenizin yaptığı anlaşmaları Excel ile toplu bir 

şekilde girmenizi sağlayan bir sayfadır. 

Adım 1: Portalda “Toplu Anlaşma Yükleme” butonuna basıyoruz. 

 

 

Adım 2: Açılan sayfada “Excel Şablonunu İndir” butonuna bastıgımızda excel indiriyoruz. İndirilen 

excel’de ülke adları, anlaşma şablonu ve bölüm kodları bulunmaktadır. 
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Excel Şablonuna Anlaşma Ekleme 

İndirdiğimiz Excel şablonuna sisteminizde tanımlı olan anlaşma dokümanını Excel’de 

uygun alanlara yazıyoruz. 

Excel şablonunda anlaşma türü hücresine aşağıdaki maddelerden anlaşma da bizi 

ilgilendiren anlaşma türünü yazacağız; 

➢ Tekil 

➢ Ortak 

Excel şablonunda anlaşma tipi hücresine aşağıdaki maddelerden anlaşma da bizi 

ilgilendiren anlaşma tipini yazacağız; 

➢ Öğrenci Eğitim 

➢ Öğrenci Staj 

➢ Personel Akademik 

➢ Personel İdari 

1.2.1. Tekil Anlaşma Ekleme 

Tekil anlaşma lisans, yüksek lisans, doktora bilgilerinin her biri için ayrı ayrı 

kontenjan tanımlı olması gerekmektedir. Tekil anlaşmaya sadece Öğrenci eğitim ve 

Öğrenci staj anlaşma tipini yükleyebilirsiniz. 

➢ Öğrenci eğitim, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ilişkilidir. 
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➢ Öğrenci staj, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin anlaşmalı ülkelerde staj 

yapmaları ile ilişkilidir.  

Resim 2.3.1.1 oklarla gösterilen anlaşma tekil anlaşmadır. 

 

Resim 2.3.1.1: Örnek tekil anlaşma görseli 

Resim 2.3.1.1’de gösterilen örnek tekil anlaşmasında indirmiş olduğumuz Excel şablonuna kaydetme 

işlemi; 

➢ Program Birim Kodları: “YÖKSİS Akademik Ağacın Fakülte ve Program” Excelinde ki 

bilgisayar mühendisliğine karşılık gelen KodBid_Kod numarasını Program Birim 

Kodları hücresine yazmalıyız (Bilgisayar mühendisliği KodBid_Kod’u 2010). 
➢ Anlaşma Türü: Lisans yüksek lisans ve doktora kontenjanları ortak olmadığı için anlaşma 

türüne Tekil seçiyoruz. 

➢ Anlaşma Tipi: Lisans yüksek lisans ve doktora öğrencilerin eğitim alacakları için anlaşma 

tipine Öğrenci Eğitim seçiyoruz. 

➢ Lisans Dahilmi: Anlaşmamızda lisans öğrencilerinin kontenjanı olduğu için “Evet” seçeneğini 

seçiyoruz. 

➢ Lisans Kont.: Anlaşmamızda lisans öğrencilerinin kontenjan sayısını bu Excel hücresine 

yazıyoruz. 

➢ Y.Lisans Dahilmi: Anlaşmamızda yüksek lisans öğrencilerinin kontenjanı olduğu için “Evet” 

seçeneğini seçiyoruz. 
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➢ Y. Lisans Kont.: Anlaşmamızda yüksek lisans öğrencilerinin kontenjan sayısını bu Excel 

hücresine yazıyoruz. 

➢ Doktora Dahilmi: Anlaşmamızda doktora öğrencilerinin kontenjanı olmadığı için “Hayır” 

seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Doktora Kont.: Anlaşmamızda doktora öğrencilerinin kontenjan sayısını bu Excel hücresine 

yazıyoruz. 

➢ Akademik Per. Dahilmi: Tekil anlaşma türüne akademik personel ekleyemediğimiz için 

“Hayır” seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Akademik Per. Kont.: Bu Excel hücresine yazıyoruz “0” yazıyoruz. 

➢ İdari Per. Dahilmi: Tekil anlaşma türüne akademik idari ekleyemediğimiz için “Hayır” 

seçeneğini seçiyoruz. 

➢ İdari Per. Kont.: Bu Excel hücresine yazıyoruz “0” yazıyoruz. 

 

 

 
Resim 2.3.1.2:  Örnek Excel anlaşma ekleme görseli 

 

1.2.2. Ortak Anlaşma Ekleme 

Ortak anlaşma, Lisans, yüksek lisans, doktora veya ders verme ve ders alma 

bilgilerinin her biri için tek bir kontenjan tanımlı olması gerekmektedir. Ortak 

anlaşmaya Öğrenci eğitim, Öğrenci staj, Personel akademik, Personel idari anlaşma tipini 

yükleyebilirsiniz. 

➢ Öğrenci eğitim, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ilişkilidir. 
➢ Öğrenci staj, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin anlaşmalı ülkelerde staj 

yapmaları ile ilişkilidir.  

➢ Personel akademik, Personellerin anlaşmalı ülkelerde ders vermesi ile ilişkilidir. 

➢ Personel idari, Personellerin anlaşmalı ülkelerde ders alması ile ilişkilidir. 

Resim 2.3.2.1 oklarla gösterilen anlaşma ortak anlaşmadır. 
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  Resim 2.3.2.1:  Örnek ortak anlaşma görseli 

 

Resim 2.3.2.2’de gösterilen örnek tekil anlaşmasında indirmiş olduğumuz Excel şablonuna kaydetme 

işlemi; 

➢ Program Birim Kodları: “YÖKSİS Akademik Ağacın Fakülte ve Program” Excelinde ki 

bilgisayar mühendisliğine karşılık gelen KodBid_Kod numarasını Program Birim 

Kodları hücresine yazmalıyız (Bilgisayar mühendisliği KodBid_Kod’u 2010). 
➢ Anlaşma Türü: Lisans yüksek lisans ve doktora kontenjanları ortak olduğu için anlaşma 

türüne Ortak seçiyoruz. 

➢ Anlaşma Tipi: Lisans yüksek lisans ve doktora öğrencilerin staj yapacakları için anlaşma tipine 

Öğrenci Staj seçiyoruz. 

➢ Ortak Kont. Sayısı: Lisans, yüksek lisans ve doktoranın kontenjanı aynı olduğu için kontenjan 

hücresine “2” yazıyoruz. 

➢ Lisans Dahilmi: Anlaşmamızda lisans öğrencilerinin kontenjanı olduğu için “Evet” seçeneğini 

seçiyoruz. 
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➢ Lisans Kont.: Anlaşmamız ortak anlaşma olduğu için kontenjana “0” yazıyoruz. 

➢ Y.Lisans Dahilmi: Anlaşmamızda yüksek lisans öğrencilerinin kontenjanı olduğu için “Evet” 

seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Y. Lisans Kont.: Anlaşmamız ortak anlaşma olduğu için kontenjana “0” yazıyoruz. 

➢ Doktora Dahilmi: Anlaşmamızda doktora öğrencilerinin kontenjanı olduğu için “Evet” 

seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Doktora Kont.: Anlaşmamız ortak anlaşma olduğu için kontenjana “0” yazıyoruz. 

➢ Akademik Per. Dahilmi: Anlaşmamızda akademik personel öğrencilerinin kontenjanı bu 

anlaşma tipi ile ilgili olmadığı için “Hayır” seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Akademik Per. Kont.: Bu Excel hücresine yazıyoruz “0” yazıyoruz. 

➢ İdari Per. Dahilmi: Anlaşmamızda akademik idari öğrencilerinin kontenjanı bu anlaşma tipi 

ile ilgili olmadığı için “Hayır” seçeneğini seçiyoruz. 

➢ İdari Per. Kont.: Bu Excel hücresine yazıyoruz “0” yazıyoruz. 

 

 

 

Resim 2.3.2.2:  Örnek Excel ortak ve öğrenci staj anlaşma ekleme görseli 

 

Resim 2.3.2.3’de gösterilen örnek tekil anlaşmasında indirmiş olduğumuz Excel şablonuna kaydetme 

işlemi; 

➢ Program Birim Kodları: “YÖKSİS Akademik Ağacın Fakülte ve Program” Excelinde ki 

bilgisayar mühendisliğine karşılık gelen KodBid_Kod numarasını Program Birim 

Kodları hücresine yazmalıyız (Bilgisayar mühendisliği KodBid_Kod’u 2010). 
➢ Anlaşma Türü: Lisans yüksek lisans ve doktora kontenjanları ortak olduğu için anlaşma 

türüne Ortak yazıyoruz. 

➢ Anlaşma Tipi: Anlaşmamız ders verme olduğu için anlaşma tipine Akademik Personel 

yazıyoruz. 

➢ Ortak Kont. Sayısı: Akademik personel kontenjan sayısını yazıyoruz. 

➢ Lisans Dahilmi: Anlaşmamızda lisans öğrencileri bu anlaşma tipi ile ilgili olmadığı için “Evet” 

seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Lisans Kont.: Anlaşmamız akademik personel anlaşması olduğu için kontenjana “0” 

yazıyoruz. 

➢ Y.Lisans Dahilmi: Anlaşmamızda yüksek lisans öğrencileri bu anlaşma tipi ile ilgili olmadığı 

için “Hayır” seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Y. Lisans Kont.: Anlaşmamız akademik personel anlaşması olduğu için kontenjana “0” 

yazıyoruz. 

➢ Doktora Dahilmi: Anlaşmamızda doktora öğrencileri bu anlaşma tipi ile ilgili olmadığı için 

“Hayır” seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Doktora Kont.: Anlaşmamız akademik personel anlaşması olduğu için kontenjana “0” 

yazıyoruz. 
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➢ Akademik Per. Dahilmi: Anlaşmamız akademik personel anlaşması olduğu için “Evet” 

seçeneğini seçiyoruz. 

➢ Akademik Per. Kont.: Bu Excel hücresine anlaşma kontenjan sayısını yani “1” yazıyoruz. 

➢ İdari Per. Dahilmi: Anlaşmamızda idari personeller bu anlaşma tipi ile ilgili olmadığı için 

“Hayır” seçeneğini seçiyoruz. 

➢ İdari Per. Kont.: Bu Excel hücresine yazıyoruz “0” yazıyoruz. 

 

 

 

Resim 2.3.2.3:  Örnek Excel ortak ve personel akademik anlaşma ekleme görseli 

 

1.3. Excel Dosyasını Portal ’a Yükleme 

İndirmiş olduğumuz Excel şablonuna anlaşmalarımızı yazıp Excel’i kaydettikten sonra, 

Excelimizi Dosya Seç” butonuna tıklayıp anlaşmalarımızın olduğu Exceli bilgisayarımızda 

bulduktan sonra Excel’den Anlaşma Yükleme” butonuna tıklayarak ulusal ajans portalına 

yüklüyoruz. 

 

Resim 2.4.1:  Excel anlaşma dosyamızı portala yükleme aşama 1 

 

 

Resim 2.4.2:  Excel anlaşma dosyamızı portala yükleme aşama 2 
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Resim 2.4.3:  Excel anlaşma dosyamızı portala yükleme aşama 3 

 

Resim 2.4.4:  Excel anlaşma dosyamızı portala yükleme aşama 4 

 

 

Resim 2.4.5:  Excel anlaşma dosyamızı portala yükleme aşama 5 
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Resim 2.4.6:  Excel anlaşma dosyamızı portala yükleme başarılı 

 

2. Kullanıcılar 
Kullanıcılar sayfasına daha önce eklemiş olduğunuz kullanıcıların listesini görebilir, eklemiş 

olduğunuz kullanıcıları düzenleyebilir, kullanıcı listenizin Excel çıktısını alabilir yada yeni 

kullanıcı ekleyebilirsiniz. 
 

 
Resim 2: Kullanıcılar sayfası 
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2.1. Yeni Kullanıcı Ekle 

Kullanıcılar sayfasında kayıtlı olmayan kullanıcıyı yeni kullanıcı ekle butonuyla ilgili 

alanları ekleyeceğiniz kullanıcının bilgileriyle doldurarak kullanıcınızı sisteminize 

ekleyebilirsiniz. 
 

 

2.1.1: Yeni kullanıcı ekleme butonu 

 

 

2.1.2: Kullanıcı ekleme sayfası 

2.2. Düzenle 

Kullanıcılar sayfasındaki düzenle butonu ile izin verilen alanları düzenleyebiliriz.  
 

 
Resim 2.2.1: Kullanıcılar sayfası düzenle butonu 
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Resim 2.1.2: Kullanıcılar düzenleme sayfası 

 

2.3. Excel 

Kullanıcılarınıza ait bilgileri Excel halinde verilmesidir 
 

 
Resim 2.3.1: Kullanıcılarınıza ait bilgilerin Excel indirme butonu 

 

3. İlanlar 
İlanlar üniversitenizin senede 1 kez ya da dönem dönem başvuru alabilmek için ilanlarını 

oluşturduğu modüldür. İlanlar sayfasında kayıtlı olan ilanları listeleyebilir, düzenleyebilir, 

iptal edilebilirsiniz ve Excel çıktısını alabilirsiniz.  



 
 

                                                                                                                                                 14 

 

3.1. İlanlar 

3.1.1. Yeni İlan 

İlanlar sayfasında kayıtlı olmayan ilanı yeni ilan butonuyla ilgili alanları doldurarak 

ilan ekleyebilirsiniz. 

Adım 1: Yeni ilan ekle butonuna basıyoruz. 

 

 

Adım 2: İlan bilgileri kısmının doldurulması 

 

 

Örnegin: 

 

 

Adım 3: İlan başlığı ve içerik metni. Ayrıca ilan başlığını ve metni değiştirebilirsiniz. 

 

 

Adım 4: İlana ait alt ilanlar. Başvurulması istediğiniz alanları işaretleyiniz. İşaretlediginiz 

alanların başlığını ve içerik metnini düzenleyebilirsiniz.  
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Örnegin: 

 

 

Adım 5: İlan hangi sınıfta ki öğrenciler başvurabilir. Başvuran adayın varsa e devlet üzerinden 

yüklenmesini istediği belgeler. 

 

 

Adım 6: İlana başvuracakların GNO puanları. Başvuran adayların yabancı dilleri veya sınav 

puanları. 

 

 

Adım 7: İlana başvuracaklar hangi anlaşmalara başvuru yapacağı bilgisinin seçilmesi. Resmin 

sol tarafındaki anlaşmalar seçili olan anlaşmalar burdan istemediğiniz anlaşmayı şeçip çıkar 

diyebilirsiniz. 
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Adım 8: İlana başvuru yapacak adayların en fazla ve en az kar anlaşma seçeceğini yazınız. 

 

 

Adım 9: İlanı durumunu 3 şekilde seçebiliriz. 

1. Aktif 

2. Pasif 

3. Taslak 

Ayrıca değerlendirme sonucunu kendiniz ve ya sistem üzerinden de yapabilirsiniz. Kendiniz 

yapmak istiyorsanız resimde ki “Değerlendirme sonuçlarını Excel veya API üzerinden 

yüklenilmesini işaretleyiniz” seçeneğini işaretleyiniz. 

İlan ile ilgili tüm bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. 

 

 

3.1.2. Excel 

İlanlarınıza ait bilgileri Excel halinde verilmesidir. 

 
3.1.2.1: İlanlarınıza ait bilgilerin Excel indirme butonu 

 

3.1.3. Önizleme 

Oluşturduğunuz ilana ait bilgilerin ön izlemesi 
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3.1.3.1: İlanlarınıza ait bilgilerin önizleme butonu 

 

 

3.1.3.2: İlanlarınıza ait bilgilerin önizleme 

 

3.1.4. Düzenle 

Oluşturduğunuz ilanda izin verilen alanlarda değişiklik yapabilirsiniz. 

 

3.1.4.1: İlanlarınıza ait bilgilerin düzenleme butonu 

 

3.1.5. İptal Et (Alt ilan için) 

Oluşturduğumuz ilanın alt ilanını iptal edebiliriz. 
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4. Başvurular 
Yayınlanan ilana başvuran kişilerin başvurularını onaylama, iptal etme ya da başvuru 

bilgilerinin gösterildiği ekrandır. Ayrıca başvuruları toplu onaylama veya toplu iptal de 

edebilirsiniz. 

 

4.1: İlana ait başvuruları listeler. 

 

4.1: İlana ait başvuruları toplu onaylama ve toplu iptal etme 
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4.1. Bilgiler 

İlana başvuran kişilerin bilgilerin gösterilmesidir. 

 
4.1.1: Başvuran kişilerin bilgilerin gösterildiği buton. 

 

4.1.2: Başvuran kişiler 
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4.2. Başvuruyu İptal Et 

İlana başvuran kişilerin başvurusunu iptal edildiği işlemdir. 

4.2.1: Başvuran kişilerin başvurusunu iptal butonu 

. 

4.3. Başvuruyu Onayla 

İlana başvuran kişilerin başvurusunu onaylandığı işlemdir. 

 

4.3.1: Başvuran kişilerin başvurusunu iptal butonu 

 

5. Değerleme 
İlana ait değerleme kriterlerinin belirlenmesi ve başvuruların değerlendirilip 

sonuçlandırıldığı sayfadır. 
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5.1. Değerleme Sonuçları 

İlana ait başvuran kişilerin değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı sayfadır. 

İlk olarak değerlendireceğimiz ilanı buluyoruz. 

Adım 1: İlk olarak ilan ve alt ilan seçtikten sonra seç butonuna basıyoruz. 

 

5.2.1: İlan filtreleme 

 

Adım 2: Seç butonuna bastıktan sonra başvuru istatistik sonuçları geliyor. Daha sonra 

“Sonraki Aşama” butonuna basıp bir sonraki adıma geçiyoruz. 

 

Adım 3: Başvuran kişilere ait ek puan listesi. Ayrıca “Bilgileri sıfırla” butonuna basarak ilana 

ait gerçekleşen tüm işlemlerin sıfırlandığı butondur. 
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Adım 4: Bu ilana başvuru yapan kişilerin excel dosyasını indiyoruz. 

 

 

Adım 5: İndirilen excel dosyasına ilgili alanlara puanları yazıyoruz. 

 

 

Adım 6: Düzenlediğimiz exceli geri sisteme yüklüyoruz. 

 

 

Adım 7: “Değerlendirme sonucunu yükle” butonuna basarak excelin içindeki bilgileri 

portalımızda görüyoruz. 

 

 

Adım 8: Excel içeriğinin portalda gösterilmesi. Daha sonra adayları yerleştir butonuna basıp 

adayları yerleştiriyoruz. 
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Adım 9: Yerleşen adayların asil yedek durumların listelenmesi 

 
 



E-DEVLET İLE PORTALA GİRİŞ AŞAMALARI 

Adım 1: 

Portala giriş için URL kısmına http://portal.ua.gov.tr adresini yazıyoruz. 

 

 

Adım 2: 

Açılan sayfa da “e-Devlet ile giriş” butonuna tıklıyoruz. 

 

 

Adım 3: 

Butona tıkladığımız da bizi E-Devlet sayfasına yönlendirecektir. Sayfada TC’nizi ve E-Devlet 

şifrenizi girerek “giriş yap” butonuna tıklıyoruz. 

http://portal.ua.gov.tr/


 

 

Adım 4: 

Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra portala yönlendirileceğinize ait bilgi onayınıza 

sunulmaktadır. Bu bilgiyi onayla tıklayarak portala yönlendirileceksiniz. 

 

 

 



Adım 5: 

Portala yönlendirildikten sonra size iki seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekler: 

➢ Bireysel : TURNA sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgisi olmayan kişilerin portala giriş 

yapmasıdır. 

➢ Kurumsal: TURNA sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgisi bulunan kişilerin portala giriş 

yapmasıdır. 

 

 

Kurumsal Giriş 

Kurumsal butonuna tıkladığımızda TURNA’da kaydınız varsa ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz. 

Eğer kurumsal butonuna tıkladığımızda kullanıcı bilginiz TURNA’da kayıtlı değilse uyarı mesajı 

alacaksınız. 

 

 



 

 

Bireysel Giriş 

Bireysel butonuna tıkladığınız ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz. 

 



Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Eğitim Videoları 

 

Toplu Anlaşma Yükleme:  

https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EYhEtB5RjzpMsER6VpJux_UBzEJxS8s9kfC

xEu1priCkzA?e=WY04rY  

Başvurular ve Onay İşlemleri: https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EX33g-

CwYfZCsvEJkYMFHmEBBW6J-6VGXXZ5hUvfkTfBfQ?e=FMjPLU  

Değerlendirme İşlemleri: https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EXfI-

mxRlmpMi4VPI0Bt4i0Bx5HFmgL-AEeGyYszOqQ5Ag?e=kDJCx7  

İlan ekleme: 

https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EWHhfyJ0RBxPoBN1kcw4i4sBuCjj4x7L0P

sYZOU3XGUflw?e=kxf3LY  

Nihai Katılımcı Listesi: https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/Ec9-

PS_hRF1Cq_DDV-nR2oEB6Qlvf6lOSJivD5j8gNkwSA?e=4QRfX7  

https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EYhEtB5RjzpMsER6VpJux_UBzEJxS8s9kfCxEu1priCkzA?e=WY04rY
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EYhEtB5RjzpMsER6VpJux_UBzEJxS8s9kfCxEu1priCkzA?e=WY04rY
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EX33g-CwYfZCsvEJkYMFHmEBBW6J-6VGXXZ5hUvfkTfBfQ?e=FMjPLU
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EX33g-CwYfZCsvEJkYMFHmEBBW6J-6VGXXZ5hUvfkTfBfQ?e=FMjPLU
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EXfI-mxRlmpMi4VPI0Bt4i0Bx5HFmgL-AEeGyYszOqQ5Ag?e=kDJCx7
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EXfI-mxRlmpMi4VPI0Bt4i0Bx5HFmgL-AEeGyYszOqQ5Ag?e=kDJCx7
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EWHhfyJ0RBxPoBN1kcw4i4sBuCjj4x7L0PsYZOU3XGUflw?e=kxf3LY
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/EWHhfyJ0RBxPoBN1kcw4i4sBuCjj4x7L0PsYZOU3XGUflw?e=kxf3LY
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/Ec9-PS_hRF1Cq_DDV-nR2oEB6Qlvf6lOSJivD5j8gNkwSA?e=4QRfX7
https://uagovtr.sharepoint.com/:v:/s/ErasmusNet/Ec9-PS_hRF1Cq_DDV-nR2oEB6Qlvf6lOSJivD5j8gNkwSA?e=4QRfX7

