ALANYA HEP UNIVERSITY
ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIP
STUDENT APPLICATION FORM
STUDENT’S PERSONAL DATA
Name and Surname
ID number
Passport number
Nationality
Date of birth
Institute / Faculty
Department
Cycle
Bachelor
Master
Year of studies
Grade Point Average (out of 4)
Have you ever taken part in the Erasmus+
Yes
No
Programme? (If yes, please state whether it was
mobility for studies or mobility for traineeship, when Mobility for studies (Year, Period):
Eg.: 2016/2017 fall/spring, 5 months
it happened and how long it took)
Mobility for traineeship (Year, Period):
Eg: 2016/07, 2 months

Would you accept going without a grant?
Are you a relative of a martyr / a veteran?
Do you have any disability?
Do you need any special assistance?

Yes:
Yes:
Yes:
Yes:
CONTACT INFORMATION

No:
No:
No:
No:

Student’s current address:
Mobile:
E-mail:
Emergency Contact Person (Name Surname / Phone
number):
Permanent Address (Family):

No
1
2
3
4

INSTITUTION(S) OF YOUR CHOICE (You have to choose at least one institution *)
Name of the Institution
Country
Semester

*If there are no agreements for your department please contact the Erasmus+ Department Coordinator before deciding.

The Applicant

Erasmus + Department Coordinator

(NAME SURNAME)
(SIGNATURE)
(DATE)

(NAME SURNAME)
(SIGNATURE)
(DATE)

Form Recipient:
Note: Incomplete or wrongly completed forms will not be evaluated.

Ek Belgeler: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Dil Sınavı Sonuç Belgesi Fotokopisi (varsa), Güncel Transkript
(ÖİM’den alınmış olmalı)

ALANYA HEP UNIVERSITY
ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIP
STUDENT APPLICATION FORM
ALANYA HEP UNIVERSITY
APPLICATION FORM GUIDANCE
The information required to be filled in the application form is explained below. The above Application
Form should be completed when applying. This page is for information purposes only and will not be
used as a part of the application.
• You must enter your full name as it is in your ID / passport document.
• You must write your TR ID number. Foreign citizens must enter the foreigner ID number (starting with
99…). In case the foreigner ID number has not been acquired, they must write a passport number.
• Write the name of the country you are a citizen of. Those who have more than one citizenship can
apply by choosing the nationality of the country of their choice. All the further procedures must be
done in accordance with the nationality in which they make the application.
• Enter your date of birth (as stated in your ID) in the form of day / month / year.
• Undergraduate Students must write the name of the Faculty to which they are affiliated and Graduate
Students must write the name of the Institute to which they are affiliated.
• Undergraduate and Graduate Students must write the name of the Department to which they are
affiliated.
• Choose the cycle of your studies.
• You must write the Grade Point Average (GPA) in the 4 point grading system as stated in your
transcript which you can receive from Alanya HEP University Student Affairs Office.
• Write the current year of your studies. For example, if you are in your fourth semester, you should
write ‘2’ for ‘second year’.
• If you have taken part in the Erasmus+ Programme during the current cycle of your studies (Bachelor,
Master etc.) you must choose YES as your answer and state when your mobility happened and how
long it took. For example, you are still an undergraduate student and you have already joined the
Erasmus+ Programme during your undergraduate studies (either mobility for studies or mobility for
traineeship) you must choose YES as your answer. However, if you had joined the Erasmus+
Programme in the previous cycle of your studies (for example, your mobility took place during your
undergraduate studies but now you apply as a graduate student) you must choose NO as your answer.
• Indicate whether or not you accept going without a grant.
• Indicate whether or not you are a relative of a martyr / a veteran. If yes, you need to provide the
necessary documentation.
• Indicate whether or not you have any disability. If yes, explain what kind of disability it is.
• Indicate whether or not you need any special assistance.
• Student’s current address in Alanya must be written.
• Student’s active mobile phone number must be written.
• Student’s active e-mail address must be written.
• Write the name and mobile phone number of the person from your family that should be called in case
of emergency.
• Write your family’s address.
• To make an internship, an acceptance letter must be obtained from the institution before
the application result order is announced.
• You are advised to consult the Erasmus+ Department Coordinator before choosing the host institution.

Ek Belgeler: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Dil Sınavı Sonuç Belgesi Fotokopisi (varsa), Güncel Transkript
(ÖİM’den alınmış olmalı)

ALANYA HEP UNIVERSITY
ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIP
STUDENT APPLICATION FORM
ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU
Yukarıda bulunan başvuru formunda belirtilen maddelerde doldurulması gereken bilgiler aşağıda
açıklanmıştır. Başvuru yaparken yukarıdaki Başvuru Formu doldurulacaktır. Bu sayfa sadece
bilgi amaçlıdır ve başvuruda kullanılmayacaktır.
• Adınız Soyadınızı kimlik/pasaport belgenizde geçtiği şekilde eksiksiz olarak yazmanız gerekir.
• TC kimlik numaranızı da yazmanız gerekir. Yabancı uyruklu olanlar geçici TC kimlik
numarasını yazmalı ancak geçici bir numarası yok ise pasaport numarası yazmalıdır.
• Vatandaşı olduğunuz ülkenin adını yazınız. Birden fazla vatandaşlığı olanlar istedikleri ülke
uyruğunu seçerek başvuru yapabilirler ve bütün işlemlerini başvurdukları uyruk ile yapmak
zorundalar.
• Kimliğinizde bulunan doğum tarihinizi gün/ay/yıl şeklinde yazınız.
• Yüksek Lisans Öğrencileri bağlı oldukları Enstitüyü, Lisans öğrencileri Fakülteyi yazmalıdır.
• Yüksek Lisans ve Lisans Öğrencileri bağlı oldukları Bölümün adını yazmalıdır.
• Okuduğunuz Eğitim seviyesini yazınız.
• Transkriptinizde bulunan Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde kaç olduğunu yazmalısınız.
AHEP Üniversitesi öğrenci işlerinden alacağınız transkriptinizde genel not ortalamanız 4’lük
gösterilmelidir.
• Şu anda okuduğunuz yılı yazınız. Örneğin 4. dönemi okuyorsanız 2. sınıf yazmalısınız.
• Daha önce okuduğunuz seviyede (Lisans, Yüksek Lisans vs.) Erasmus+ programına
katıldıysanız Evet, cevabını vermeli, yararlandığınız yıl ve süreyi yazmalısınız. Örneğin lisans
seviyesinde okurken Erasmus+’tan (Öğrenim veya Staj) yararlandıysanız ve yine lisans
seviyesinde başvuru yapıyorsanız cevabınız Evet olmalıdır. Ancak daha önceki bir seviyede
örneğin lisans okurken programdan yararlandıysanız, şu anda yüksek lisansta başvuru yapacak
ve daha önce yüksek lisansta programdan yararlanmadıysanız Hayır cevabını vermelisiniz.
• Maddi destek olmadan gitmeyi kabul edip etmediğinizi yazınız.
• Şehit ya da gazi yakını olup olmadığınızı yazınız. Şehit/ gazi yakını iseniz belgeleyiniz.
• Engeliniz olup olmadığını yazınız. Engeliniz var ise belirtiniz.
• Özel ihtiyaç desteğiniz olup olmadığını belirtiniz.
• Öğrencinin Alanya’daki ikamet adresi yazılmalıdır.
• Öğrencinin sürekli kullandığı cep telefonu numarası yazılmalıdır.
• Öğrencinin aktif kullandığı e-posta adresi yazılmalıdır.
• Ailenizden acil durumda aranmasını istediğiniz kişinin adını yazınız.
• Ailenizin ikamet adresini yazınız.
• Staj yapmak için görüşmekte olduğunuz kurumdan başvuru sonuç sıralaması ilan edilmeden
önce kabul mektubu temin edilmesi gerekmektedir.
• Tercihinizi yaparken Erasmus + Bölüm Koordinatörünüzle görüşmeniz tavsiye edilmektedir.

Ek Belgeler: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Dil Sınavı Sonuç Belgesi Fotokopisi (varsa), Güncel Transkript
(ÖİM’den alınmış olmalı)

