
ERASMUS OFİSİ tarafından hazırlanacak Hibe Sözleşmelerinin imzalanabilmesi 
için bütün öğrencilerin aşağıdaki evrak/prosedürleri tamamlaması zorunludur;   
 

1. OLS sınavı tamamlanmalıdır. OLS (Online Linguistic Support) Avrupa 
Komisyonu tarafından oluşturulan ve öğrencilerin yabancı dil gelişimine 
destek vermeyi ve bu gelişimin ölçümünün sağlanmasını amaçlayan bir 
uygulamadır.  Bu uygulamaya göre, Erasmus Programı kapsamında 
öğrenimine yurtdışında devam edecek öğrenciler, online formattaki dil 
sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girebilmeniz için bilgileriniz 
Merkezimiz tarafından sisteme girilecek ve sizlere bir link gönderilecektir. 
(Ayrıntılı bilgiyi ekte görebilirsiniz) 

 
 

2.  Sağlık Sigortası yaptırılmalı ve fotokopisi Merkezimize sunulmalıdır.  
 

 Genel Sağlık Sigortası (SGK) olan öğrenciler anlaşmalı ülkelerde öğrenim 
görüyorlarsa SGK’dan alacakları bir belge ile sigorta işlemlerini 
tamamlayabilirler. 
Ayrıntılı bilgi için bkz: 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/ul
uslararasi_sozlesmeler/ 

 Özel sağlık sigortası yaptırmaları gereken öğrenciler Eğitim Amaçlı 
(Öğrenci) Seyahat Sağlık sigortası yaptırabilirler. Makul koşulları bulunan 
birkaç sigorta firması hakkındaki bilgiler aşağıdadır; (Poliçe örneği 
ektedir.) 

o Ziraat Yurtdışı Eğitim Amaçlı Seyahat Sağlık Sigortası, süresi 180 
gün, tutarı 65 Euro ve Teminat kapsamı 50:000 Euro 

o Axa Sigorta . Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası, öğrencinin tüm 
eğitim süresini karşılıyor, Fiyatı 50 Euro, Limiti 30.000 Euro. 

 
3. Öğrenim Anlaşmaları (Learning Agreement) hazırlanmalı, İKU ve partner 

üniversite tarafından onaylanmalıdır. 
4. (Henüz teslim etmeyenler için) Partner Üniversite tarafından gönderilen 

Kabul Mektupları (scan, kopya veya asıl belgeler) Merkezimize teslim 
edilmelidir.  

5. Bizler tarafında bulunan partner üniversiteler ait akademik takvimler 
çerçevesinde belirlenen tarihlerle karşılaştırılabilmesi için öğrenciler 
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tarafından bulunan/partner ünv. tarafından gönderilen Partner 
Üniversitelerin akademik takvimleri Merkezimize sunulmalıdır.  

 

 Öğrenciler ancak derslerin başlangıcı – finallerin bitiş tarihleri 
arasındaki süre için hibe alabilirler. Bu sebeple akademik tarihler 
öğrencilerin alacağı hibe miktarını doğrudan etkilemektedir. 

 
6. İlgili hibeyi sizlere aktarabilmemiz için İş Bankası, Kültür Üniversitesi 

şubesinden Euro (€)  hesabı açtırmanız ve fotokopisini beraberinizde 
getirmeniz gerekmektedir. 

 
ÖNEMLİ NOT 1:  Avrupa Komisyonu ile Delegasyon Anlaşmasının imzalanmasından 
sonra Ulusal Ajans ile  Üniversitemiz arasında hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Bu 
süreci takiben, hibenin Üniversitemiz hesabına transferiyle birlikte ödemeleriniz 
yapılabilecektir.  
 
 
ÖNEMLİ NOT 2:  Sözleşmeler imzalanmadan öğrencilere hibe verilmesi mümkün 
olmadığı gibi sözleşme imzalanmadan başlayan /devam eden yurt dışında kalışlar 
Erasmus Hareketliliği olarak sayılamaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



For Grant Agreements that will be prepared by our Office, you should complete 
these documents / procedures; 

 

 

1. The OLS exam should be completed. The OLS (Online Linguistic Support) 
system which is developed by the European Comission, aims  to support 
development of foreign language learning and to measure this 
development. Erasmus students who will study abroad in the 2016-2017 
academic year have to take the online exam. Your information will be 
uploaded to the system and you will received a link that directs you to the 
exam. (Please, see the attached for more info.) 
 

2. You should get an Health Insurance and bring a copy of it to our Office. 
 

 If you have General Health Insurance (SGK) and will study in an 
agreement country, you need to take a document from the SGK to 
complete your insurance procedures. 
For the agreement countries, please see 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat
/uluslararasi_sozlesmeler/  

 If you need to get a Private Health Insurance, please see the attached 
documents for some reasonable prices; 

- Ziraat Health Insurance for studies abroad: time period: 180 
days, scope: 50.000 Euro, price: 65 euro  

- Axa Health Insurance for traveling students: time period: the 
study period of the students, the scope: 30.000 euro, price: 
50 euro 

 
3. The Learning Agreements should be prepared and signed by the IKU and 

partner countries. 
4. If you have not submit the Acceptance Letters, please submit the copy/scan 

versions of them to our Office. 
5. In order to specify the dates for grant agreements, please bring the 

academic calendars of the partner university.  

 Students will be granted for the dates between the beginning of 
lectures and ending of final exams.  
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6. For transmission of the grants, you should open a Euro account at Istanbul 
Kültür University İş Bank and bring a copy of it.  

 

IMPORTANT NOTE 1: The grant agreement between IKU and the National Agency 
will be signed after the Delegation Agreement is signed with the European 
Commission. Following this process, grants could be paid after the National 
Agency’s money transfer to IKU.  

 
IMPORTANT NOTE 2: Without grant agreeements, grants cannot be paid and stays 
in abroad cannot be counted as Erasmus period. 
 
 

 
 


