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ERASMUS+ PROGRAMI 2020 TEKLİF ÇAĞRISI
BİLGİ NOTU
Erasmus+ Programı 2020 yılı teklif çağrısı döneminde proje başvurusu yapacak, bir
projede ortak ya da konsorsiyum üyesi olarak yer alacak olan kurumlar, başvurularında
geçmiş yıllarda kullanılan PIC numaraları yerine Organisation ID numaralarını
kullanacaklardır. URF sistemine daha önce kaydolmuş olan kullanıcılar aşağıdaki adımları
izleyerek PIC numaraları ile eşleştirilen Organisation ID numaralarını başvurularında
kullanabilirler. Sisteme ilk kez kaydolacak kullanıcılar da aşağıdaki adımları izleyerek
kurumlarına bir Organisation ID numarası edinebilirler.
Sisteme ilk kez kayıt olacak kurumlar üyelik için bireysel ya da kurumsal e-posta
adreslerini kullanabilirler. Ancak kurumsallık ve sonraki yıllarda da kullanıcı hesabının
devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal e-posta adreslerinin kullanılması
önerilmektedir.
Erasmus+ Programı 2020 yılı teklif çağrısına ait başvuru rehberi, çağrı metni, vb
detaylara www.ua.gov.tr adresinde, anasayfada “Programlar” sekmesinde yer alan “Teklif
Çağrıları” bölümünden ulaşılabilir. Erasmus+ Programı kapsamında okul eğitimi, yetişkin
eğitimi, mesleki eğitim ve gençlik alanlarında yapılacak tüm başvurular Avrupa
Komisyonu’nun resmi internet sitesi aracılığıyla, her başvuru için belirlenen e-formlar ile
alınacaktır.
İlgili
başvuru
formlarına
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusapplications/screen/home adresinden ulaşılabilir. Sistemde yaşanan teknik aksaklıklar
nedeniyle formlara zaman zaman ulaşılamayabilmektedir.
Organisation ID Number Almak için İzlenmesi Gereken Adımlar
1. www.ua.gov.tr adresine giriş yapın
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2. Anasayfada alt orta bölümde bulunan “Erasmus+ Okul Eğitimi” bağlantısına ya da
başvuruda bulunacağınız ilgili program türüne tıklayın

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi
3. Açılan sayfada sol menüde bulunan “Faydalı Link ve Dokümanlar” bağlantısına
tıklayın

4. Açılan sayfada “Teknik Dokümanlar ve Bağlantı Adresleri” başlığında yer alan “URF
(PIC) Participant Portal” bağlantısına tıklayın
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5. “Education, Audiovisiual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal”
sayfasında yer alan “Erasmus+ and Solidarity Corps Platform” bağlantısına tıklayın

6. Açılan sayfada üst bölümde bulunan “Organisations” bağlantısından kurumunuzun
PIC numarası varsa “My Organisations” bağlantısına, PIC numarası yoksa “Register
My Organisations” bağlantısına tıklayın
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7. PIC numarası olan kurumlar aşağıdaki resimde göründüğü gibi sistem tarafından
PIC numaraları ile otomatik olarak eşleştirilen ve “E…..” şeklinde 9 haneli tanımlanan
Organisation ID numaralarını proje başvurularında kullanabilirler

8. Kurum bilgileri üzerinde değişiklik yapmak isteyen kurumlar “Details” bağlantısına
tıklayarak ilgili bölümleri güncelleyebilirler. Kurum yetkilisi, irtibat kişisi, kurum
adresi, telefonu, vb. bilgilerin güncellenmesi Legal Entity, Financial Identification, vb
formların yüklenmesi için “Details” bağlantısından sonra ekrana gelen sol menüdeki
ilgili bölümlere tıklanarak gerekli işlemler yapılmalıdır.

9. PIC numarası olmayan ve sisteme ilk kez kaydolacak kurumlar “Register My
Organisations” bağlantısına tıklayarak açılan sayfada aşağıdaki işlemleri takip
etmelidir
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10. Açılan sayfada yeni bir kullanıcı kaydı oluşturmak için “Create an account”
bağlantısına tıklayın

11. Ekrana gelen formda ad, soyad ve kurumsal e-posta bilgilerini doldurup ekranda
görünen güvenlik kodunu girerek kullanıcı kaydınızı oluşturun
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12. Kullanıcı kaydı tamamlandığında aşağıdaki resimde göründüğü gibi bir bilgilendirme
mesajı ekrana gelecektir. Mesajda belirtildiği gibi kayıt olurken verdiğiniz mail
adresine gelen şifre belirleme bağlantısını kullanarak harf, rakam ve karakter içeren 10
haneli bir şifre oluşturun ve kaydınızı tamamlayın

13. Kullanıcı adı olarak belirlediğiniz mail adresi ve yukarıda oluşturduğunuz şifre ile
sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekranda “Organisation
Data” bağlantısında yer alan bilgileri doldurun. “*” ile belirtilen alanların
doldurulması zorundur. Bu bölümde sisteme ilk kez kaydolan kullanıcılar için PIC
alanı boş geçilecektir. “Legal Name” bölümüne kurumunuzun yasal adı Latin
karakterlerle, “Business Name” bölümüne ise kurumunuzun yasal adı Türkçe
karakterlerle yazılacaktır. “Legal Status” bölümünde kurumun yasal statüsü
belirtilmelidir. “International Organisation” kutusu boş bırakılacaktır. Kamu kurumları
için “a legal person”, “public body” ve “non-profit” seçenekleri işaretlenmelidir.
“sme”
kutusu
boş
bırakılmalıdır.
“Official
language”
Turkish,
“Establishment/registration country” Turkey olarak seçilmelidir. “Region” olarak
kurumunuzun bulunduğu il seçilmelidir. Kurumun “Legal form”u unknown olarak
seçilmeli ve kuruma ait vergi numarası “VAT number” bölümüne girilmelidir.
“Registration number”, “Registration date” ve “Registration authority” bölümleri boş
bırakılabilir.
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14. “Organisation Data” bölümündeki bilgiler tamamlandıktan sonra sol taraftaki
menüden “Legal address” bölümü seçilmelidir. Bu bölümde kuruma ait adres ve
telefon bilgileri girilmelidir. “Street name and number” bölümüne kurumun bulunduğu
sokak, mahalle, kapı numarası, vb bilgiler girilmelidir. “City” bölümüne kurumun
bulunduğu il girilmelidir. “P.O. Box” alanı boş bırakılmalıdır. “Postal code” bölümüne
kurumun posta kodu, “Main phone” bölümüne kurumun telefon numarası, “Fax”
bölümüne kurumun faks numarası, “Secondary phone” bölümüne varsa kurumun diğer
telefon numarası ve “Website” bölümüne de kurumun web sayfasının adresi
girilmelidir.

15. “Legal address” bölümündeki bilgiler tamamlandıktan sonra sol taraftaki menüden
“Organisation contact person” bölümü seçilmelidir. Bu bölümde kurumu temsilen bir
irtibat kişisine ait bilgiler girilmelidir. “Title” bölümüne irtibat kişisinin unvanı
girilmelidir. “First name” bölümüne irtibat kişisinin adı, “Last name” bölümüne
soyadı, “Department” bölümüne bölümü/alanı, “Position in the organisation”
bölümüne kurumdaki görevi, “Professional e-mail” bölümüne e-posta adresi
girilmelidir. İrtibat kişisine ait telefon ve adres bilgileri bir önceki bölümde girilen
kurum adresi ve telefonu bilgileri ile aynı ise “Use organisation address” ve “Use
organisation address” kutuları işaretlenmelidir. İrtibat kişisinin adres ve telefonu
kurumunkinden farklı ise ilgili alanlar doldurulmalıdır.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi
16. “Organisation contact person” bölümündeki bilgiler tamamlandıktan sonra sol
taraftaki menüden “Authorised Users” bölümü seçilmelidir. Bu bölümde kurumu
temsile yetkili kişilerin bilgilerinin bazıları otomatik olarak gelecektir. “*” ile
belirtilen doldurulması zorunlu alanlar doldurularak bölüm tamamlanmalıdır.

17. İlgili tüm alanlar doldurulduktan ve bilgiler kontrol edildikten sonra sol menüde alt
bölümde bulunan “Register my organisation” bağlantısı tıklanarak kayıt işlemi
tamamlanır.

18. Kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiği takdirde aşağıdaki ekran görüntüsünde
görüldüğü gibi kuruma ait 9 haneli bir ID numarası tanımlanacaktır. Kayıt işleminin
doğru yapıldığı, ekranda sol üst bölümde “Organisation ID: E……..” ve “Status:
Registered” bölümlerinden kontrol edilebilir.
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19. Kurum kaydı tamamlandığında kurum adı ve a-posta adresi bilgileri ekranda
görüntülenir. Aynı e-posta adresi ve şifre ile birden fazla kurum kaydı
gerçekleştirilebilmektedir. Bu e-posta adresi ve şifre ile ilişkilendirilen tüm kurumların
güncelleme işlemleri bu hesap üzerinden yapılmalıdır. Kurum bilgilerinde değişiklik
yapılmak istenirse sol menüde alt bölümde yer alan “Update my organisation”
bağlantısına tıklanarak ilgili bölümler güncellenebilir.

20. Organisation ID numarası ile ilişkili belgelerin yüklenebilmesi için, kayıt işleminden
sonra aktif hale gelen ve sol menüde yer alan “Documents” bağlantısı kullanılmalıdır.

21. “Documents” bölümüne, kurumun yasal statüsünü beyan eden “Legal Entity” formu,
kurumun güncel yasal temsilcisi tarafından doldurulup imzalanarak yüklenmelidir.
Yüklenmek istenen belge “Select a file” bölümünden bilgisayardan bulunmalı ve
“Document Type” bölümünden belge türü seçilmelidir.
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22. “Upload” bağlantısına tıklanarak belge yükleme işlemi tamamlanır. Bu bölümde
sisteme birden fazla belge yüklenebilir. Kurum yetkilisi, proje hesabı, vb. bilgilerin
değişmesi durumunda ilgili belgeler güncellenerek bu bölüme yüklenmelidir**.

Önemli Notlar:
1. Kullanıcı kaydı oluşturulurken verilen e-posta adresinin kurumsal olması kurumsallık
ve sonraki yıllarda da kullanıcı hesabının devamlılığının sağlanabilmesi için önemle
önerilmektedir.
2. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar; kurum müdürü, okul adı, okul adresi, vb.
bilgileri değiştiğinde sisteme girerek gerekli alanları güncellemelidirler. Ayrıca
kurumun yasal temsilcisinin değişmesi durumunda Legal Entity formu güncel yasal
temsilci tarafından doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

