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GİTMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER: 

 

1. Gideceğiniz ülke ve kurum hakkında araştırma yapınız. 

a. Staj danışmanınızın iletişim bilgilerini edininiz. 

b. Konaklayacak yer imkanlarını araştırınız ve staj danışmanınızdan 

şirketin size bir yer tahsis edip edemeyeceğini öğreniniz. 

2. Pasaportunuzu hazırlayınız.  

a. Pasaport alırken harç ödemek zorunda kalmamak için, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’ndan bir belge almanız gerekmektedir. 

b. Vize için başvuracağınız ülke konsolosluğundan, en az ne kadar 

süre geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmanız gerektiğini 

araştırınız ve pasaport başvurusunda ne kadar süreli bir pasaporta 

ihtiyacınız olduğunu mutlaka belirtiniz. 

3. Gideceğiniz ülkenin İstanbul Konsolosluğu’na/Büyükelçiliği’ne ait web 

sayfasından Öğrenci Vizesi başvurusunda hangi belgelerin gerekli 

olduğunu öğreniniz ve belgeleri hazırlamaya başlayınız. 

a. İKÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nden vize işlemlerinizde 

size yardımcı olacak Erasmus Öğrenci Belgesini alınız.  

b. Gideceğiniz kurumdan gelecek kabul mektubunuzu takip ediniz. 

c. Gideceğiniz ülkenin taleplerine uygun, uluslararası geçerliliği olan 

bir Sağlık Poliçeniz yok ise Sağlık Sigorta Poliçe yaptırınız. (25 

yaşın altındaki öğrenciler, ailelerinin SSK sigortasından da 

faydalanabilmektedirler.)  

4. İş Bankası, İstanbul Kültür Üniversitesi Şubesi’nde € hesabı açtırmanız 

gerekmektedir.  

a. Siz yurt dışındayken kayıt ve bankacılık işlemlerinizin 

yapılabilmesi için bir yakınınıza vekaletname bırakınız ve/veya 

ortak hesap açtırınız. 



b. İnternet bankacılığını kullanmak sizin için kolaylık sağlayabilir 

ancak gitmeden önce internet bankacılığını kullanmakta bir sorun 

yaşamadığınıza emin olunuz.  

c. Açtırdığınız € hesabınıza ait hesap cüzdanınızın fotokopisini 

Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’ne iletmeyi unutmayınız. 

5. İKÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün ilan edeceği Oryantasyon 

Programını takip ediniz. 

6. Erasmus öğrencisi olarak sahip olduğunuz hak ve sorumlulukların yazdığı 

belge olan Erasmus Öğrenci Beyannamesi’ni (Erasmus Student Charter) 

Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’nden almayı unutmayınız.  

7. Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü’nün (Training Agreement and 

Quality Commitment) Bölüm Erasmus Koordinatörü ile birlikte 

hazırlanması ve o kişi tarafından onaylanması gerekmektedir. Eğitim 

Anlaşması ve Kalite Taahüdü gideceğiniz kurumda ki staj danışmanınız 

ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanmak üzere Avrupa ve 

Uluslararası İlişkiler Merkezi’ne iletmeyi unutmayınız.  

8. Başvurularda kullandığınız bütün belgelerin bir kopyasını kendinizde 

saklamanız faydalı olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



BELGELER: 

Staj yapacağınız kuruma gitmeden önce tamamlamanız / yanınıza almanız 

gereken belgeler:  

1. Erasmus Öğrencisi olarak gereksinim duyacağınız belgeler  

a. Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and 

Quality Commitment): Staj danışmanınız tarafından imzalanmak ve 

mühürlenmek üzere yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 

b. Erasmus Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği Sözleşmesi: Staj 

yapacağınız kuruma gitmeden önce Avrupa ve Uluslararası İlişkiler 

Merkezi tarafından öğrenci ile birlikte hazırlanacak ve sırasıyla 

öğrenci ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından 

imzalanacaktır. 

c. Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Staj 

yapacağınız kuruma gitmeden önce Avrupa ve Uluslararası İlişkiler 

Merkezi’nden almayı unutmayınız. 

2. Yurt dışına çıktığınızda, herhangi bir durumda size gerekli olabilecek 

belgeler:   

a. Pasaport ve fotokopisi 

b. Kabul Belgesi (Acceptance Letter) veya fotokopisi: Misafir 

olunacak kurum tarafından gönderilen ve öğrencinin Erasmus 

öğrencisi olarak o kuruma kabul edildiğini gösteren belgedir. 

c. Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’nden temin edebileceğiniz 

Erasmus öğrencisi olduğunuzu gösteren belge veya fotokopisi 

 

 

 

 



Staj yaptığınız kurumda bulunduğunuz süre boyunca tamamlamanız 

gereken belgeler: 

3. Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and 

Quality Commitment): Staj danışmanınıza imzalatmanız gerekmektedir. 

4. Katılım Belgesi (Confirmation of Participation): Erasmus Staj sürenin 

bitiminde staj danışmanınız tarafından imzalanması ve mühürlenmesi 

gerekmektedir. 

Döndüğünüz zaman tamamlamış olmanız gereken bütün belgeler aşağıdaki 

gibidir;  

1. Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü  [Training Agreement & Quality 

Commitment (After Mobility)] 

2. Katılım Belgesi (Confirmation of Participation) 

3. Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu 

4. OLS Sınavı  

NOT: Öğrencilerin dönüş tarihlerinden itibaren 1 ay içinde tüm belgelerin 

tamamlanması gerekmektedir. 

Aksi takdirde öğrencilere %20 hibe ödemelerinin gerçekleştirilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

2 ayın altında kalan Erasmus+ Staj Hareketliliği kesinlikle 

hibelendirilmeyecektir.  !!!  

(Ulusal Ajans’ın belirttiği istisnai durumlar hariç) 

 

 

 



BELGELERİN AÇIKLAMASI:  

Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality 

Commitment): Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak 

kazanan Erasmus öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma 

programlarını Erasmus bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte  

hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin 

tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.  Eğitim anlaşması (Training 

Agreement) adı verilen bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, 

yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir.  Zorunlu 

stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus stajının, zorunlu staja sayılıp 

sayılmaması akademik bölümlerin insiyatifindedir. 

Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü, Stajdan sorumlu 

yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Eğitim Anlaşması 

(Training Agreement) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, bir tanesi 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne, diğeri de Erasmus Bölüm Koordinatörü’ne 

verilir. 

Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği Sözleşmesi: Öğrencilerin staj yapacakları 

kuruma gitmeden önce imzalaması gereken bu belgede, öğrencinin kurumda 

geçireceği süre ve bu süre için haketmiş olduğu hibe miktarı belirtilir. Sözleşme, 

öğrenci ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından imzalanır. 

Katılım Belgesi (Confirmation of Participation): Öğrencilerin kurumda staj 

yaptığı süreyi teyit eden bir belgedir. Staj danışmanı tarafından imzalanmalı ve 

mühürlenmelidir.  

Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu: 

Öğrencilerin staj sürelerinin bitiminde, İKÜ’ye döndükleri zaman doldurmaları 

gereken anket niteliğinde bir rapordur.  



Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Erasmus 

öğrencisi olarak hak ve sorumluluklarınızı belirten belgedir. 

 OLS (Online Linguistic Support) :Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan 

ve öğrencilerin yabancı dil gelişimine destek vermeyi ve bu gelişimin 

ölçümünün sağlanmasını amaçlayan bir sistemdir.  

Bu sisteme göre, Erasmus+ Programı kapsamında öğrenimine yurtdışında 

devam edecek öğrenciler, online formattaki dil sınavına girmek 

zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrencilerin hibe sözleşmesi ve öğrenim 

anlaşması imzalanmaz.  

OLS hakkındaki önemli bilgiler şunlardır;  

1. Öğrenciler hareketlilik öncesi ve sonrası, partner üniversitelerdeki öğrenim 

dilinde sınava gireceklerdir.  

2. İsimleriniz Merkezimiz tarafından sisteme girilecek ve sizlere online sınava 

girebilmeniz için bir link gönderilecektir.  

3. Öğrenciler, istedikleri zaman online olarak ulaşacakları sınava kendilerine 

uygun olan bir zamanda / yerde girebilirler.  

4. Sınav sonuçları sadece öğrenci ve gönderen kurum tarafından 

görülebilecektir, partner üniversite göremeyecektir. Bu yüzden, öğrencinin notu 

hareketliliğe katılımı hiç bir şekilde etkilemeyecektir. (Lütfen bu sınavı kendinizi 

ölçmek için bir şans olarak değerlendirin ve destek almadan sınavı 

tamamlayın.)  

5. Online sınav şu bölümlerden oluşur:  

 

 

Key Communicative Phrases) (15 soru)  

  

 



6. Sınav yaklaşık 50-60 dk sürmekte ve herhangi bir zamanda kaydedilip daha 

sonra devam edilebilmektedir.  

7. Notu düşük olan öğrencilere ücretsiz online dil desteği sağlanabilecektir.  

8. Dil desteği, öncelikli olarak, öğrenim dilinde verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HİBELER:  

Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları  

Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve 

kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.  

2012/2013 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık 

endekslerine göre değişen miktarlarda Tablo 1’de  gösterilen Erasmus stajı hibe 

tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur. 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksit, oranı toplam hibenin %80'ini 

geçmeyecek şekilde ve öğrenci gitmeden önce ödenir. İkinci taksit ise, staj 

dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, OLS Sınavı çözümü ve  

Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası ve katılım sertifikasında belirtilen 

öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibenin yeniden hesap edilmesi 

sonucunda ödenir. Öğrenciler yalnızca Erasmus staj dönemleri için yurtdışında 

bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO-1 

Hayat pahalılığına 

göre ülke türleri  

 Hareketlilikte Misafir 

Olunan Ülkeler  

Aylık Öğrenci Staj 

Hibesi (€)  

 

 

1. Grup Program 

Ülkeleri 

 

 

Avusturya, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, 

İrlanda, İtalya, 

Lihtenştayn, Norveç, 

İsveç, İsviçre, Birleşik 

Krallık  

600   

2. Grup Program 

Ülkeleri  

 

 

Belçika, Hırvatistan, 

Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs 

Rum Kesimi, Almanya, 

Yunanistan, İzlanda, 

Lüksemburg, Hollanda, 

Portekiz, Slovenya, 

İspanya, Türkiye  

500   

3. Grup Program 

Ülkeleri  

 

 

Bulgaristan, Estonya, 

Macaristan, Letonya, 

Litvanya, Malta, 

Polonya, Romanya, 

Slovakya, Makedonya  

400   

 
 


