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2021-2022 Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Uluslararası Kredi Hareketliliği 

BAŞVURULARI ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular 

Frequently asked questions on the 2021-2022 Erasmus Student Mobility Application 

 

1. Erasmus+ Programına nasıl başvurabilirim? 

How can I apply for Erasmus+ Programme? 

8 Nisan 2021 Tarihine kadar,; 

Until the 8th of April; 

 

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için: 

 

http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Erabis&Page=Application& internet adresimizden Başvuru 

Formu’na ulaşabilirsiniz. Sisteme Europass formatındaki CV'nizi de yüklemelisiniz. Eğer varsa son iki 

yıla ait TOEFL veya son beş yıla ait YDS notunuzu TOEFL/YDS sekmesine 

yükleyebilirsiniz. TOEFL/YDS notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin ve bu 

kısmı boş bırakın. 

 

 For Erasmus+ Study Mobility: 

At the stage of filling out the application form at http://erasmusapp.aydin.edu.tr/ you must upload 

your CV in Europass format to the system. If you have one, you can upload your TOEFL (for the last 

two years) or YDS (for the last five years) to the TOEFL / YDS tab. If you do not have a TOEFL / YDS 

grade, do not upload another exam grade or document and leave this part blank. 

 

 Erasmus+ Staj Hareketliliği için: 

http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Erabis&Page=Application&  internet adresimizden 

başvuru formunu doldurma aşamasında sisteme daha önceden bir kurumla bizzat iletişime geçerek 

almış olduğunuz “Kabul Belgesi”ni sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Sisteme Europass 

formatındaki CV'nizi de yüklemelisiniz. Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL veya son beş yıla ait YDS 

notunuzu TOEFL/YDS sekmesine yükleyebilirsiniz. TOEFL/YDS notunuz yoksa başka bir sınav 

notu ya da belge yüklemeyin ve bu kısmı boş bırakın. 

 Erasmus+ Internship Mobility: 

At the stage of filling out the application form at http://erasmusapp.aydin.edu.tr/ you need to upload 

the "Acceptance Letter" that you have previously received by contacting an institution personally. You 

must also upload your CV in Europass format to the system. If you have one, you can upload your TOEFL 

for the last two years or YDS for the last five years to the TOEFL / YDS tab. If you do not have a TOEFL 

/ YDS grade, do not upload any other exam notes or documents and leave this section blank. 

 

2. Sisteme nasıl giriş yapacağım? 

How can I log-in to the system? 

UBIS bilgileriniz ile sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.  Örneğin; …….@stu.aydin.edu.tr e-mail 

adresiniz mevcuttur. …. Şeklinde boş bıraktığımız kısmı UBIS kullanıcı adınızdır. Şifre için UBIS 

şifrenizi kullanabilirsiniz. Eğer UBIS şifrenizi unuttuysanız/bilmiyorsanız Öğrenci İşleri’ne 

başvurabilirsiniz. 
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You can easily log in to the system with your UBIS information. For example; You have ……. 

@stu.aydin.edu.tr e-mail address. The part “….”we leave blank in the e-mail adress is your UBIS 

username. You can use your UBIS password for the password section. If you have forgotten / do not 

know your UBIS password, you can apply to Student Affairs. 

 

3. UBIS’e fotoğrafımı yükleyemiyorum, ne yapmalıyım? 

I can’t upload my Picture on UBIS, what should I do? 

Öğrenci İşleri ile iletişime geçebilir ve fotoğrafınızı oradan güncelleyebilirsiniz. 

You can contact Student Affairs and update your photo from there. 

 

4. Başvuru sayfasından randevu(appointment) alamıyorum, ne yapmalıyım? 

I cannot get an appointment from the application page, what should I do? 

Pandemi dolayısıyla randevu sistemimiz kapalıdır. Bizimle iletişime geçmek isterseniz hem 

Erasmus+ web sayfamızdan, hem de sosyal medya hesaplarımızdan hem de e-mail 

(erasmus@aydin.edu.tr) yoluyla ulaşabilirsiniz. Başvurularımız sadece çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Our appointment system is closed due to the pandemic. If you want to contact us, you can reach us 

both from our Erasmus + website, from our social media accounts and also by e-mail 

(erasmus@aydin.edu.tr). Our applications are made online only. 

 

5. Europass CV’mi nasıl oluşturmalıyım? 

How should I create my Europass CV? 

Başvuru sırasında sadece İngilizce dilinde hazırlanmış Europass CV’si kabul edilmektedir.  

During the application, only the Europass CV which prepared in English language is accepted.  

 

Europass CV’nizi hazırlarken yardımcı olabilecek tanıtım videosu için:  

For a tutorial video that can help you prepare your Europass CV: https://europa.eu/!NT37dB  

Europass CV’nizi oluşturmak için:  

To create your Europass CV: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-

editor?lang=en&previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Ftr  

 

 

 

6. Tercihlerimi neye göre yapmalıyım? 

According to what should I select my universities? 

Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra sizden listedeki üniversiteler arasından 5 tercih yapmanız 

beklenmektedir ve bu aşamada daha önceden yaptığınız araştırmalarınız doğrultusunda oluşturduğunuz 

tercih listenizden yararlanabilirsiniz. Araştırmalarınız süresince tercih edebileceğiniz 

üniversitelerin Erasmus+ internet adreslerini ziyaret ederek sitede bulacağınız “Gelen Öğrenci” 

kısmında paylaşılan ders kataloğundan, müfredatın IAU’deki derslerinizle uyumlu olup 

olmadığına ve alacağınız derslerin hangi dilde verildiğine dikkat etmenizi öneririz. Eğer arzu 

ederseniz Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüz ile iletişime geçebilir, kendisinden rehberlik ve destek 

alabilirsiniz. 
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Upon completing the Application Form, you are expected to select 5 universities from the list and 

at this stage, you can benefit from the preference list you have created in line with your previous 

research. During your research, we recommend that you pay attention to whether the curriculum is 

compatible with your IAU courses and the language of the courses you will take from the course catalog 

shared in the "Incoming Student" section, which you will find on the website by visiting the Erasmus + 

web addresses of the universities you may prefer during your research. If you wish, you can contact 

your IAU Erasmus + Departmental Coordinator and get guidance and support from him/her. 

 Partner üniversitelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz: 

You can find the list of partner institutions here: 

https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/Documents/PARTNERS.pdf  

 

 IAU Erasmus+ Koordinatörlerinin listesi bu linke yer almaktadır: 

List of IAU Erasmus + Coordinators can be found on this link: 

https://www.aydin.edu.tr/en-

us/international/erasmus/coordinators/Documents/ERASMUS%20FACULTY%20COORDI

NATORS%202020-2021%2006%2010%202020%20.pdf  

 

7. Yüksek lisans öğrencisiyim ve Erasmus+ öğrenci harketliliklerinden faydalanmak 

istiyorum, ne yapmalıyım? 

I am a master student and I want to benefit from Erasmus+ student mobility, what should I 

do? 

 1. Sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere başvurusunu 

gerçekleştirebilir. 

First Year  students can apply to benefit from Erasmus + Study Mobility. 

 Tez aşamasına geçen öğrenciler karşı kurumun müfredatını inceleyip doğrudan tez 

geliştirmeye yönelik bir ders seçmelidirler. 30 AKTS ders yükünü tamamlayabilmeleri için 

ayrıca kendi alanlarında uygun dersler seçmelilerdir. 

Students who move to the thesis stage should examine the curriculum of the other institution 

and choose a course that is directly oriented towards thesis development. In order to complete 

the 30 ECTS course load, they must also choose appropriate courses in their field. 

Not: Tez geliştirmeye yönelik herhangi bir ders bulamamanız durumunda o üniversiteyi tercih 

etmenizi tavsiye etmediğimizi belirtmek isteriz. 

Note: We would like to state that we do not recommend that you choose that university if you 

cannot find a course for your thesis development. 

 2. Sınıf öğrencilerimiz Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanamazlar; yalnızca 

Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden faydalanabilirler. 

Second Year students cannot benefit from Erasmus + Study Mobility; they can only benefit 

from Erasmus + Internship Mobility. 

 

8. Erasmus+ sınavı nasıl olacak? Sınava girmek zorunda mıyım? Geçmiş sorulara ulaşabilir 

miyim? Geçer not nedir?  

 

How will the Erasmus + exam be? Do I have to take the exam? Can I get the  past questions? 

What is a passing grade? 

Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı, IAU Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her sene özenle 

hazırlanmaktadır ve hareketlilik yapmak isteyen tüm öğrencilerimizin bu sınava girmesi zorunludur. 

100 puan üzerinden hesaplanır. 
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The Erasmus + Language Proficiency Exam is carefully prepared by the IAU School of Foreign 

Languages every year, and all students who want qulify to an Erasmus+ student mobility must take this 

exam. You will be marked with a score between 1- 100 points. 

2021-2022 Akademik Yılı için yapılacak Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı sadece yazılı olarak 

yapılacak ve çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacaktır. Pandemi dolayısıyla sözlü sınav bu seneye mahsus 

olarak yapılmayacaktır. En az B1 seviyesinde olan öğrenciler sınavdan başarıyla geçmiş sayılır ve 

Erasmus+ Başarı puanı hesaplanmak üzere, %50-%50 hesaplanacak şekilde her öğrencinin kendi Genel 

(Kümülatif) Ortalaması ve Erasmus+ Dil Yeterlilik puanı alınır. 

The Erasmus + Language Proficiency Exam to be held for the 2021-2022 Academic Year will only 

be held in writing and will consist of 50 multiple-choice questions. Due to the pandemic, the oral exam 

will not be held for this year. Students who have at least B1 level are considered to have passed the 

exam successfully, and each student's own General (Cumulative) Average and Erasmus + Language 

Proficiency score are taken, with 50% -50% calculated for the Erasmus + Success score. 

Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL veya son beş yıla ait YDS notunuzu TOEFL/YDS sekmesine 

yükleyebilirsiniz. TOEFL/YDS notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin ve bu 

kısmı boş bırakın. 

If you have one, you can upload your TOEFL (for the last two years) or YDS (for the last five years) 

to the TOEFL / YDS tab. If you do not have a TOEFL / YDS grade, do not upload another exam grade 

or document and leave this part blank. 

Her sene sınav sorularımız değişiklik gösterdiği için elimizde önceki senelere ait sınav soruları 

bulunmamaktadır. 

Since our exam questions vary every year, we do not have exam questions from previous years. 

Sanal Yabancı Dil Yazılı Sınav Tarihi 10 Nisan 2021’dir. 

Virtual Foreign Language Written Exam Date is April 10, 2021. 

 

9. Erasmus+ Başarı Puanı nedir ve nasıl hesaplanır? 

What is Erasmus + Success Score and how is it calculated? 

Erasmus+ Başarı Puanı nihai puandır ve bu puanınıza göre hareketliliğe hak kazanırsınız veya 

kazanmazsınız. Genel (Kümülatif) Ortalamanız %50, Erasmus+ Dil Yeterlilik sınav sonucunuz %50 

olarak alınır ve Erasmus+ Başarı Puanı hesaplanır. Ayrıca gerektiğinde uygulanabilen bir puan sistemi 

de mevcuttur. 

Erasmus + Success Score is the final score, and according to your score, you either qualify for 

mobility or not. By taking your General (Cumulative) Average as 50% and your Erasmus+ Language 

Proficiency exam result as 50%, your Erasmus+ Success Score gets calculated. There is also a point 

system that can be applied when required. 

 

Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu 

Assessment Criteria for Student Mobility for Studies and/Traineeships 

Kumulatif Akademik başarı düzeyi 

CGPA 

%50 (toplam 100 

puan üzerinden/out 
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of max. of 100 

points) 

 

Yabancı Dil Seviyesi (%100 yazılı) 

Foreign language proficiency (Erasmus+ English/Russian/Spanish 

exam) (result calculated as 100% of the written exam) 

%50 (toplam 100 

puan üzerinden/out 

of max. of 100 

points) 

T.C. Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirilmelidir) 

Martyrs & Veterans’ Children  (Certificate must be uploaded to the 

online application) 

+15 puan/points 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 

Students with disabilities (Certificate must be uploaded to the online 

application) 

+10 puan/points 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, 

bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım 

veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.) 

Students under the protection of Turkish Law 2828 (Certificate must 

be uploaded to the online application) 

+10 puan/points 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) 

Previous participation to the Erasmus+ student Mobility program in 

the same study cycle 

-10 puan/points 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma 

Providing the Internship Acceptance letter in the moment of 

application 

+10 puan/points 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma 

Participating in mobility in the country of citizenship 

-10 puan/points 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

Failure to participate in the mobility without a waiver notification 

while being selected for mobility 

-10 puan/points 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği 

hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

Applying for both study and internship mobility at the same time (a 

reduction is applied to the student's preferred mobility) 

-10 puan/points 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından 

hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 

katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

For students selected for mobility: Failure to attend meetings / 

trainings related to mobility organized by IAU without excuse 

(applicable if the student reapplies for Erasmus) 

-5 puan/points 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin 

Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

Failure to enter the language exam without an excuse (if the student 

reapplies for Erasmus) 

-5 puan/points 
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10. Başvuru için sağlamam gereken asgari şartlar nelerdir? 

What are the minimum requirements for application? 

 

 Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak  

To have a minimum GPA of 2.20 / 4.00 for Associate and Undergraduate students 

 Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak  

To have a minimum GPA of 2.50 / 4.00 for Graduate and Doctoral students 

 Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek 

Taking the Foreign Language Exam on the specified date 

 Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 akademik yıl için 60 

AKTS),  

To have a sufficient number of ECTS credit load for learning mobility (60 ECTS for 1 academic 

year), 

 Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği 

dönemde mezun durumda olunmaması, 

Being a full-time student and not graduating during the Erasmus exchange program period, 

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 

sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. 

If they have benefited from higher education mobility activities as Erasmus+ and Lifelong 

Learning (LLP) within the current education level, the total duration should not exceed 12 

months with the new activity. 

 Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.  

Students who freeze registration cannot benefit from the mobility. 

 Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

Students who are studying in a double major can apply for mobility from only one major 

during the same application period. 

 Önlisans 2.sınıf, Lisans 4.sınıf ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği 

faaliyetinden yararlanamaz. 

Students who are at the Associate Degree 2nd year, Undergraduate 4th year and graduated 

students cannot benefit from the learning mobility activity. 

 

 

11. Başvuru için Gerekli Belgeler hangileridir? Nasıl Ulaşabilirim? 

What are the Required Documents for application? How can I reach them? 

 Başvurunuzu http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Erabis&Page=Application& üzerinden 

yapmalısınız.  

You must apply from: http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Erabis&Page=Application& 

 Sisteme Europass formatındaki İngilizce CV'nizi yüklemelisiniz.  

You must upload your CV in English and only in Europass format to the system. 

 Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL veya son beş yıla ait YDS notunuzu TOEFL/YDS sekmesine 

yükleyebilirsiniz. TOEFL/YDS notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin 

ve bu kısmı boş bırakın. 

You can upload your TOEFL grade of the last two years or YDS of the last five years to the 

TOEFL / YDS tab, if available. If you do not have a TOEFL / YDS grade, do not upload another 

exam grade or document and leave this part blank. 

 Şehit veya Gazi çocuğu iseniz ya da herhangi bir engeliniz varsa "Martyrs & Veterans and 

Handicapped Certificate" kısmına bununla ilgili belgeyi yükleyiniz. Aksi takdirde bu kısmını 

boş bırakınız. 
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If you are a martyr or a veteran child or have any disability, please upload the relevant 

document in the "Martyrs & Veterans and Handicapped Certificate" section. Otherwise, leave 

this part blank. 

 Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler daha önceden bir kurumla bizzat 

iletişime geçerek almış olduğu “Kabul Mektubu”nu sisteme yüklemelidir. En az 60 günlük 

Kabul Mektubu olmadan yapılan staj başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Students who want to benefit from Internship Mobility must first contact an institution 

personally and upload the "Acceptance Letter" to the system. Internship applications made 

without a minimum 60-day Acceptance Letter will not be considered. 

 

12. Erasmus+ stajı nedir? 

What is Erasmus+ Internship? 

Erasmus+ stajı, bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerin kendi alanlarında çalışma deneyimi kazanmak amacıyla Avrupa ülkelerinde 2 aydan 12 aya 

kadar staj yaptıkları bir program. 

 

Erasmus + internship is a program where undergraduate, graduate and doctoral students studying 

at a higher education institution do internships in a company in one of the European countries for 2 to 

12 months in order to gain work experience in their field. 

 

 

13. Erasmus+ Stajı hangi ülkelerde yapabilirim?  

In which countries can I do my Erasmus + Internship? 

Aşağıdaki linkte yer alan ülkelerde Erasmus+ Staj hareketliliğiniz yapabilirsiniz: 

You can do your Erasmus + Internship mobility in the countries listed on the link: 

https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORE-LEAVING-

IAU.aspx  

 

 

14. Erasmus+ Staj hangi kurumlarda yapabilirim? 

In which institutions can I do Erasmus + Internship? 

“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 

bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  

“Internship” is the process of a beneficiary gaining professional training and/or working 

experience within a business or organization in another country participating in the program. 

 

İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek 

erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. 

Bir kuruluşun işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette 

bulunmasıdır. 

Business description includes companies, higher education institutions, research centers, self-

employed persons, family businesses and all kinds of organizations that regularly engage in economic 

activity. The determining factor for an organization to be considered as a business is not its legal entity, 

but its economic activity. 

 

Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin 

araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, 

öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir 
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Internship activity cannot be used to carry out studies such as research assignments and analysis 

studies related to academic studies conducted within the scope of a specific curriculum. Internship 

activity should be carried out for the student to gain practical work experience in their field of education. 

. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 

çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. 

Studies, scientific researches and projects carried out by students in order to complete or support 

their own scientific studies are not accepted as internship activities. 

 

15. Erasmus+ Staj Kabul Mektubu nasıl olmalıdır? Örneği var mı?  

How should the Erasmus + Internship Acceptance Letter be? Is there any sample? 

Erasmus+ Staj Kabul Mektubu’nun örnek formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.aydin.edu.tr/en-

us/international/erasmus/coordinators/Documents/%28Staj%29ConfirmationLetterErasmusplacement_

sampl1.doc  

You can find the sample form of the Erasmus + Internship Acceptance Letter from this link: 

https://www.aydin.edu.tr/en-

us/international/erasmus/coordinators/Documents/%28Staj%29ConfirmationLetterErasmusplacement_

sampl1.doc  

 

16. Erasmus+ Staj Yeri nasıl bulunur? 

How to find a place for Erasmus+ Internship? 

Erasmus+ Stajı, kariyeriniz için önemli bir adım olacaktır ve yurtdışında çalışma hayatını 

görebilmeniz için bir fırsattır. Bu sayede hem iş hayatına bir adım atmış olup CV’nize önemli bir artı 

alan eklemekle beraber yurtdışında yeni bir kültür ile tanışma imkânınız olur. Yeni bir yaşam kapısını 

aralamış olursunuz.  

Çalışacağınız Erasmus+ Staj yerini kendinizin bulması gerektiğini lütfen unutmayın. 

Ancak merak etmeyin, Erasmus Staj yeri bulmanız için size yardımcı olabilecek siteler mevcut:  

https://erasmusintern.org/ 

http://www.internwise.eu/ 

http://globalplacement.com/ 

Erasmus+ Internship will be an important step in your career and it is an opportunity for you to 

see working life abroad. In this way, you will have the opportunity to meet a new culture abroad, as well 

as taking a step into business life and adding an important plus area to your CV. You open the door to 

a new life.  

Please Do not forget, you have to find your own Erasmus + Internship place where you will work. 

But don't worry, the sites that can help you to find an Erasmus Internship place are listed above. 

 

 

17. Hibe nedir? Nasıl hak kazanırım? 

What is a grant? How do I qualify? 

Hibe, Ulusal Ajans’ın üniversitemiz aracılığıyla Erasmus+ Öğrenci Hareketliliklerine hak kazanan 

öğrencilerimize sağladığı maddi yardımdır. Aylık olarak yapılacak olan bu hibelendirme miktarı; hak 

kazanılan ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Erasmus+ Başarı Puanınıza göre hibe kazanıp 

kazanmadığınız belirlenecektir. Sonuçlar tablosunda öğrencilerimiz Asil-hibeli ve Yedek-hibesiz olarak 
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belirtilecektir. Asil- Hibeli öğrencilerimiz ülkelere göre Erasmus+ aylık hibe miktarlarına bu linkten 

ulaşabilirler: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORE-

LEAVING-IAU.aspx   

Yedek-hibesiz öğrencilerin durumu ilk yerleştirmeler bittikten sonra tekrardan değerlendirilecektir 

ve öğrencilere hibe değişikliği durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.  

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş 

seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. 

 

The grant is the financial assistance provided by the European Commisssion via the Turkish 

National Agency to our students who are eligible for Erasmus + Student Mobility through our university. 

This monthly grant amount may differ depending on the country. Whether you have earned a grant or 

not will be determined according to your Erasmus+ Success Score. In the results table, our students will 

be stated as Full-Grant and No-Grant. 

Our Full-Grant students can access their Erasmus+ monthly grant amounts from this link: 

https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORE-LEAVING-

IAU.aspx   

The status of students without reserve-grant will be re-evaluated after the first placements are 

completed and students will be informed about the grant change status. 

No additional support is provided to students for round-trip travels for study and internship mobility 

between program countries. 

 

 

18. Erasmus+ öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?  

Will I pay the registration fee at the university where I am an Erasmus + student? 

Hayır. Erasmus+ Program kurallarına göre öğrenciden herhangi bir ekstra ücret talep edilemez. 

Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya eğitim 

ücreti talep edemez. Ancak sigorta, akademik materyallerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin 

kullanımı gibi çeşitli alanların kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.  

Ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olarak devam ettiğiniz için bursunuz 

varsa kesilmez; yurtdışına çıkmadan önce IAÜ’ye ait kaydınızı yenilemeniz gerekmekte olup, aksi 

takdirde faaliyetten yararlanma imkânınız bulunmamaktadır. 

 

No. No extra fee is requested from the student according to the Erasmus + Program rules. The other 

university cannot request any registration, exam or tuition fee from the student who comes within the 

scope of the Erasmus + program. However, an additional payment may be requested for the use of 

various fields such as insurance, photocopy of academic materials, use of laboratory products. 

Also, because you are a full-time student at Istanbul Aydın University, your scholarship will not be 

interrupted; Before going abroad, you need to renew your registration with IAU, otherwise you will not 

be able to benefit from the activity. 
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