2020-2021 Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği ve Uluslararası Kredi Hareketliliği
Yerleştirme Sonuçları- Sıkça Sorulan Sorular
2020-2021 Erasmus+ Study/Traineehsip Mobility & International Credit
Mobility Results-FAQ
1. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, bilgilendirme e-postası bana ulaştı fakat
şehir dışındayım. Taahhütnamemi nasıl imzalayabilirim?
15.09.2020 tarihine kadar e-postada bahsetmiş olduğumuz online taahhütnamenizi
imzalayabilirsiniz. Tüm süreçler online olarak gerçekleştirilecektir.
Erasmus+ Taahhütname linki: http://erasmusapp.aydin.edu.tr (Eramus+ Outgoing Results)
2. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, bilgilendirme e-postası bana ulaşmadı. Ne
yapmalıyım?
Erasmus+ sınav sonuçlarına Erasmus web sayfamızın duyurular kısmından ulaşabilirsiniz. Ek
bir bilgilendirme E-postası size gelmediyse yabancı dil-Erasmus başarı puanı barajını kontrol
etmenizi tavsiye ederiz. Elde etmiş olduğunuz sonuçların baraj puanın altında ise sınavı
kazanamamış olursunuz. Bir sonraki başvuru döneminde tekrar şansınızı deneyebilirsiniz.
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/Pages/index.aspx/ Announcements
section
3. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, bilgilendirme e-postası bana ulaştı. Ne
yapmalıyım?
Sınavı kazandığınızı gösterir.15.09.2020 tarihine kadar e-postada bahsetmiş olduğumuz
online taahhütnamenizi imzalayabilirsiniz.
Erasmus+ Taahhütname linki: http://erasmusapp.aydin.edu.tr (Eramus+ Outgoing Results)
4. Sorularım var, taahhütname imzalamadan önce Erasmus+ ofisi ziyaret etmek
istiyorum, Erasmus+ ofisi için web sitesinden randevu almak istediğim zaman tüm
haftanın dolu olduğu gözüküyor. Ne yapmalıyım?
COVID-19 Pandemi sebebi ile Erasmus+ ofise randevu sistemi kapalıdır. Bize e-posta
(Erasmus@aydin.edu.tr) veya telefon (444 1 428) ile ulaşabilirsiniz. Erasmus web sitemizde
Outgoing Students bölümünü lütfen detaylıca inceleyiniz. Sorularınızın büyük çoğunluğunun
cevabını oradan erişebileceksiniz. Taahhütnameler alındıktan sonra gitmesi kesinleşen
öğrencilerimiz ile sorularınızı sorabileceğiniz bir webinar ile Online Oryantasyon Programı
gerçekleştireceğiz. Daha ayrıntılı sorularınızı da Online Oryantasyon Programı esnasında
yönlendirebileceksiniz. Online Oryantasyon Programı bilgileri daha sonra paylaşılacaktır.
5. Çeşitli sebeplerden dolayı taahhütnamemi 15.09.2020 tarihine kadar imzalamam
mümkün değil daha sonraki bir tarihte imzalamam mümkün mü?
Hayır, Erasmus+ sonuçlarının ardından duyuruda da belirtildiği üzere taahhütnameyi
imzalamak için son gün 15.09.2020’dir.
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6. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, hibe durumumu nasıl öğrenebilirim?
Sonuçlar tablosunda öğrencilerimiz Asil-hibeli ve Yedek-hibesiz olarak belirtilmiştir. AsilHibeli
öğrencilerimiz
ülkelere
göre
Erasmus+
aylık
hibe
miktarlarına
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORELEAVING-IAU.aspx bu linkten ulaşabilirler.
Yedek-hibesiz öğrencilerin durumu 15.09.2020 tarihinden sonra tekrardan değerlendirilecektir
ve öğrencilere hibe değişikliği durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ancak hibesiz
öğrencilerimizin hibesiz gitme riskini de bulundurarak taahhütnamesini imzalaması
gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki başvuru döneminde puanında kesintiler
yapılabilecektir.
7. Erasmus+ Taahhütnamemi imzaladım. Şimdi ne yapmalıyım?
15.09.2020 tarihinden sonra Erasmus+ taahhütnamesini imzalayan öğrenciler tercih ettikleri
üniversitelere aday gösterilecektir, aynı zamanda Erasmus+ ofisi tarafından düzenlenecek
olan online oryantasyon programı hakkında bilgilendirme E-posta yolu ile yapılacaktır. Bu
mail öncesinde herhangi bir girişimde bulunmanıza veya karşı Üniversite ile iletişime
geçmenize gerek bulunmamaktadır.
8. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, sınavı kazandığımı gördüm. Hangi
dönemde Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden faydalanabilirim?
COVID-19 pandemisi sebebiyle, 2020-2021 Akademik yılı güz döneminde yurtdışında
fiziksel hareketliliğin mümkün olmayabileceği göz önünde bulundurularak, tüm Erasmus+
aday öğrencilerinin Erasmus+ öğrenim hareketliliklerini 2020-2021 Akademik Yılı yani
içinde bulunduğumuz akademik yılda Bahar döneminde faydalanmasına Erasmus+ Seçim
Komisyonu tarafından karar verilmiştir.
9- Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, sınavı kazandığımı gördüm fakat bahar
döneminde pandemi sürecinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Pandemi sebebiyle
hareketliliğimden feragat edebilir ya da hareketliliğimi erteleyebilir miyim?
COVID-19 Pandemi seyrine göre bahar dönemi hareketliliğinizden faydalanabilirsiniz.
Dersleriniz yüz yüze, online veya hibrid eğitim modeli sistemi ile gerçekleştirilebilir.
Gideceğiniz ülkedeki pandemi sürecini ve eğitim sistemini kendiniz araştırarak ve gideceğiniz
kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.
Pandemi sürecinin hareketliliğinize engel olması durumu için şu anda herhangi kesin bir bilgi
verememekteyiz. Öğrencilerimize yurtdışına çıkması hususunda ulusal kararlar alınırsa
öğrencilerimizin süreçlerini uzaktan takip etmesi gerekebileceğini önemle belirtiriz.
10. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, sınavı kazandığımı gördüm. Tercihimi
değiştirebilir miyim?
Öğrencilerin tercih ettikleri üniversiteleri değiştirmeleri bu aşamada mümkün değildir. Ancak
mücbir sebepler kapsamında değişiklik yapma durumu değerlendirmeye alınabilecektir.
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11.Erasmus+ Online Taahhütnamemi imzaladım ama vazgeçtim. Herhangi bir yaptırım
olur mu?
Erasmus+ Taahhütnamenizi imzaladıktan sonra hakkınızdan feragat etmek isterseniz bir
sonraki başvuru döneminde başvurduğunuzda Erasmus+ başarı puanınızdan -10 puan
düşürülecektir. Buna göre kesin kararınızı verdikten sonra taahhütnamenizi imzalamanızı
önemle vurgularız.
12. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, staj yapmaya hak kazandığımı gördüm.
Yüksek lisans, tez aşamasında bir öğrenciyim. Ne zaman Erasmus+ staj
hareketliliğimden faydalanabilirim? 2020-2021 Yaz dönemine beklemek zorunda
mıyım?
2020-2021 Yaz dönemine beklemek zorunda değilsiniz. COVID-19 pandemi seyrine göre ve
Enstitünüzün onayı ile 2020-2021 Akademik yılında daha erken bir dönemde Erasmus+ staj
hareketliliğinden faydalanabilirsiniz. Bunun için lütfen bölümünüzle görüşüp Bölüm
Başkanınız ve Tez Danışmanınızdan uygunluğu için onay alınız.
13. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, staj yapmaya hak kazandığımı gördüm.
Mezuniyet aşamasında öğrencisiyim. Ne zaman Erasmus+ staj hareketliliğimden
faydalanabilirim? 2020-2021 Yaz dönemine beklemek zorunda mıyım?
2020-2021 Yaz dönemine beklemek zorunda değilsiniz. COVID-19 pandemi seyrine göre ve
fakültenizin onayı ile 2020-2021 Akademik yılında daha erken bir dönemde Erasmus+ staj
hareketliliğinden faydalanabilirsiniz. Erasmus+ sınav sonuçları duyurusuna belirtildiği gibi
mezuniyet tarihinden itibaren COVID-19 pandemi nedeniyle 18 ay içerisinde tamamlamak
kaydıyla Erasmus+ stajınız yapabilirsiniz.
14. Erasmus+ sınav sonuçları açıklanmış olup, beklediğimden daha düşük bir sonuç elde
ettim. Ne yapmalıyım?
Erasmus+ sınav sonuçları duyurusunda belirtildiği gibi tablolarda açıklanan sonuçlar nihai
sonuçlardır. Ancak, Yabancı Dil sonuçlarınız ile ilgili herhangi bir hata yapılmış olduğunu
düşünüyorsanız, 15.09.2020 tarihine kadar İtiraz Dilekçenizi Erasmus+ ofisine E-posta
(Erasmus@aydin.edu.tr ) yolu ile bildirmeniz gerekmektedir.
İtiraz Dilekçe formatı için:
https://www.aydin.edu.tr/enus/international/erasmus/coordinators/Documents/Erasmus+%20%C4%B0tiraz%20Dilek%C
3%A7esi.pdf
15. Erasmus+ öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?
Hayır. Erasmus+ program kurallarına göre herhangi bir ekstra ücret talep edilmez. 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 devam ettiğiniz için bursunuz
varsa kesilmez; yurtdışına çıkmadan önce İAÜ’ye ait kaydınızı yenilemeniz gerekmekte olup,
aksi takdirde faaliyetten yararlanma imkânınız bulunmamaktadır.
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16. Erasmus hibem ne kadardır?
Gideceğiniz ülkeye kadar aylık olarak alacağınız Erasmus+ hibeniz değişmektedir. Hibeler ile
ilgili bilgileri aşağıdaki linkte sunulan tablodan inceleyebilirsiniz:
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORELEAVING-IAU.aspx
17. Erasmus + başvuru belgeleri ve ev sahibi kurumun son başvuru tarihleri ne olacak?
Hangi belgelerin gerekli olduğunu nasıl bileceğim?
Erasmus+ taahhütnamesi imzalayan öğrenciler, 15/09/2020 tarihinden sonra tercihlerinde
bulunan partner üniversitelerimize aday gösterileceklerdir. Partner üniversitelerimiz aday
gösterilen öğrencilere başvuru için gerekli belgeleri ve son tarihler hakkında bilgi verecek
ayrıca size Erasmus + öğrencileri için mevcut seçebileceğiniz dersleri, konaklama olanakları
ve sigorta hakkında da bilgilendirecektir.
Başvuru belgelerinin nasıl hazırlanacağına dair daha fazla bilgi, 15/09/2020 tarihinden sonra
düzenleyeceğimiz soru-cevap webinarında ve Online Oryantasyon Programında sunulacaktır.

SİZİ ADAY GÖSTERMEDEN ÖNCE VEYA BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME E-POSTASINI ALMADAN, PARTNER ÜNİVERSİTEMİZ İLE
İLETİŞİME GEÇMEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.
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2020-2021 Erasmus+ Study/Traineehsip Mobility & International Credit
Mobility Results-FAQ
1. Erasmus + exam results have been announced and I received an information e-mail
but I am out of town/country. How can I sign my commitment letter?
You can sign your online commitment letter that we mentioned in the info e-mail we have
shared with you until 15.09.2020. All processes will be carried out online.
Erasmus + Commitment letter link: http://erasmusapp.aydin.edu.tr (Erasmus + Outgoing
Results)
2. The Erasmus + exam results have been announced, and the information e-mail did not
reach me. What should I do?
You can find Erasmus + exam results in the announcements section of our Erasmus+ website.
If you did not receive an additional information e-mail, we recommend that you check the
foreign language-Erasmus success score threshold. If your results are below the threshold
score, it means you were not able to pass the exam. You can try your luck again in the next
application period.
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/Pages/index.aspx/#
section

Announcement

3. The Erasmus + exam results have been announced and I received an information email. What should I do?
It shows that you have passed the exam. You can sign your online Letter of commitment that
we mentioned in the e-mail until 15.09.2020.
You can also Access the letter of commitment from
http://erasmusapp.aydin.edu.tr (Erasmus + Outgoing Results)

the

following

link:

4. I have questions; I want to visit the Erasmus + Office before signing the letter of
commitment. When I want to make an appointment with the Erasmus + office, it seems
that the whole week is full. What should I do?
Due to COVID-19 Pandemic, the Erasmus + Office appointment system is closed. You can
reach us by e-mail (Erasmus@aydin.edu.tr ) or phone (444 1 428) during weekdays.
Please also check in detail the Outgoing Students section of our Erasmus+ website. You will
be able to find the answers to most of your questions there. We will hold a Q&A webinar
where you can ask your questions and an online orientation session with our students who are
certain to go after signing their commitment letters. You will be able to ask your detailed
questions during the webinar. The Webinar information will be shared later.
5. Due to various reasons, it is not possible to sign my letter of commitment until
15.09.2020. Is it possible to sign it at a later date?
No, as stated in the announcement of the Erasmus + results, the last day to sign the letter is
15.09.2020.After this date all requests concerning the commitment letter will be disregarded
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and you will have lost your right in participating in the Erasmus+ Programme for the current
selection round.
6. The Erasmus + exam results have been announced, how can I find out information
about my grant status?
In the results table, our students are indicated as full-grant (ASİL) and without-grant
(YEDEK). Our granted students can access their Erasmus + monthly grant amounts from this
link https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORELEAVING-IAU.aspx.
The status of students without grant will be re-evaluated after 15.09.2020 and students will be
informed individually about any change in their grant status. However, our students who do
not have a grant should also sign their commitment letters taking into account the risk of
going without a grant.
7. I signed my Erasmus + Letter of Commitment. What should I do now?
After 15.09.2020, students who have signed the Erasmus + commitment letter will be
nominated to the partner universities they were appointed to, and at the same time,
information about the online orientation program to be organized by the Erasmus + office will
be sent via e-mail. You do not need to take any action or contact the University before this email.
8. The Erasmus + exam results have been announced and I saw that I passed the exam.
In which period can I benefit from Erasmus + student mobility?
Considering that physical mobility abroad may not be possible in the fall semester of the
present 2020-2021 Academic year due to the COVID-19 pandemic, it has been decided by the
Erasmus + Selection Commission that all Erasmus + candidate students will benefit from an
Erasmus + mobility in the present 2020-2021 Academic Year Spring semester.
9. The Erasmus + exam results have been announced and I saw that I passed the exam,
but we do not know how the COVID-19 pandemic evolution will be in the spring period.
Can I give up or delay my mobility due to the pandemics?
According to evolution course of the COVID-19 Pandemic and the present results, you can
benefit from an Erasmus+ mobility during the 2020-2021 Academic Year Spring Term. It is
impossible to specify now whether your courses can be carried out face-to-face, online or with
a hybrid education model system.
We recommend you to keep yourself informed from official sources about the evolution of
the pandemic in your destination country and to follow the instructions of the home and host
institution’s Erasmus+ Office.
We are currently unable to provide any precise information on the evolution of the pandemic
and its effects on your mobility. We would like to point out that our students might need to
follow their processes remotely if national decisions are taken about going abroad.
10. The Erasmus + exam results were announced and I saw that I passed the exam. Can
I change my university?
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It is not possible for students to change their preferred universities at this stage. However, the
situation of making changes within the scope of force majeure may be taken into
consideration.
11.I signed my Erasmus+ Commitment Letter but at a later stage I decided to give up.
Are there any sanctions?
If you wish to waive your right after signing your Erasmus + Commitment letter, your
Erasmus + score will be reduced by -10 points when you apply in the next application period.
Accordingly, we strongly emphasize that you sign your commitment letter after making your
final decision.
12. The Erasmus + exam results have been announced and I have seen that I have been
awarded with an Erasmus+ traineeship grant. I am a graduate student at the thesis
stage. When can I benefit from my Erasmus + traineeship mobility? Do I have to wait
until the 2020-2021 Summer term?
You do not have to wait until the 2020-2021 Summer term. According to the evolution of the
COVID-19 pandemic and with the approval of your Institute, you can benefit from Erasmus +
traineeship mobility earlier in the 2020-2021 Academic year. For this, please contact your
department and get approval from your Department Head and Thesis Advisor.
13. The Erasmus + exam results have been announced and I have seen that I have been
awarded with an Erasmus+ traineeship grant. I am a student at the graduation stage.
When can I benefit from my Erasmus + traineeship mobility? Do I have to wait until the
2020-2021 Summer term?
You do not have to wait until the 2020-2021 Summer term. According to the evolution of the
COVID-19 pandemic and with the approval of your Vocational School/Faculty/Institute, you
can benefit from the Erasmus + traineeship mobility earlier in the 2020-2021 Academic year.
As a recent graduate and as stated in the Erasmus + exam results announcement, you can
complete your Erasmus + traineeship within 18 months from the date of graduation due to the
COVID-19 pandemic.
14. The Erasmus + exam results have been announced and I got a lower result than I
expected. What should I do?
As stated in the Erasmus + exam results announcement, the results announced in the tables are
the final results. However, if you think that there is a mistake regarding your Foreign
Language Proficiency Exam results, you must submit your Appeal Letter to the Erasmus+
Office by e-mail (Erasmus@aydin.edu.tr ) until 15.09.2020.
The appeal petition format is available at:
https://www.aydin.edu.tr/enus/international/erasmus/coordinators/Documents/Erasmus+%20%C4%B0tiraz%20Dilek%C
3%A7esi.pdf
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15. Will I pay any registration fee at the host university where I am an Erasmus +
student?
No. The other university cannot request any registration, exam or tuition fee from the student
who comes under the Erasmus + Program. However, an additional payment may be requested
for the use of various materials such as photocopy of insurance; academic materials, use of
laboratory products.
In addition, because you are a full-time student at Istanbul Aydın University, your scholarship
will not be interrupted; in the same time, you are obliged to re-register and pay your tuition
fee for your Erasmus + period before leaving abroad; otherwise you will not be able to benefit
from the Erasmus+ scholarship.
16. How much is my Erasmus+ grant?
Your Erasmus+ grant, which you will receive monthly, varies according to the country you
will go to. You can view the information about the grants in the table provided at the link
below:
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORELEAVING-IAU.aspx
17. What about the Erasmus+ application documents and the deadlines of the host
institution? How will I know which documents are required?
Students who signed their Erasmus+ commitment letter will be nominated to the host
institutions after 15/09/2020. The host institution will inform the nominated students about
the set of required documents for application, about deadlines and will offer you information
on courses available for Erasmus+ students, accommodation opportunities and insurance
regulations.
More information on the how to deal with the application documents will be offered during
Q&A webinar and the online orientation program we will organize after the 15/09/2020.
WE STRONGLY ADVISE YOU NOT TO CONTACT THE HOST INSTITUTION
UNTIL AFTER WE WILL HAVE NOMINATED YOU AND UNTİL AFTER YOU
WİLL HAVE RECEİVED THEİR İNFORMATİON EMAİL ON APPLİCATİON
PROCEDURES.
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