
 

 

 

Erasmus Değişimine Giden Öğrencilerin Yapması Gerekenler 

1. Değişime gidecekleri okulun web sitesinin incelenmesi, 

2. Değişime gidecekleri okulun öğrenci bildirim son tarihinin öğrenilmesi ( Nomination  

Deadline), 

3. Alabilecekleri dersler ve içeriklerinin  incelenmesi, 

4. Bölüm  Erasmus Koordinatörü  ile görüşmeleri ( randevu alarak ) 

5. Uluslararası İlişkiler Ofisine giderek değişime gideceği okula mail atılmasının talep 

edilmesi ( nomination) GEREKİR. 

6. Öğrencinin değişime gideceği okula nomine edilmesi, öğrencinin kabul edildiği anlamına 

gelmez. Okul, kabul ettiği öğrenciyi kabul ettiğine dair mail atar ve başvuru formu 

gönderir. Öğrenci başvuru formunu ve ekinde istenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak 

doldurmak ve göndermekle yükümlüdür. Davet mektubu başvuru ile ilgili süreçler 

tamamlandıktan sonra gelir ve davet mektubu gelmeden vizeye başvurulamaz. 

7. Pasaportu olmayan öğrencilerin pasaport çıkarması ; pasaportunun süresi bitmiş ise 

uzatması gerekir.  Değişime giden her öğrencinin yeşil pasaportu olanlar dahil eğitim 

vizesi alması gereklidir. 

8. Değişime giden her öğrencinin sağlık sigortası ve seyahat sigortası  yaptırması  

zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Erasmus Dokümanları , ECTS Kredisi  ve Tanınma : 

1. Bir sömestr ( yarıyıl) için değişime giden öğrencilerin 30 ECTS kredilik çalışma 

yapmaları gerekmektedir. 

2. Öğrenciye hibe 2 bölüm halinde ödenir.  İlk ödeme %80 ve ikinci ödeme hibenin kalan 

% 20’ sidir.  Bu durum ancak öğrenim anlaşmasında belirtilen dersleri başarı ile 

tamamladığı takdirde geçerlidir.  

3. Öğrencinin değişim hibesinin tamamını alabilmesi için aldığı ECTS kredilerinin en az 

2/3’ ünden mutlaka başarılı olması gerekmektedir.  Alması gereken derslerin 2/3’  

ünün altında başarı gösteren öğrencinin hibesinin kalan % 20 ‘ lik  bölümü ödenmez. 

4. Erasmus öğrencisinin hibesi : değişime gittiği kurumda oryantasyon programı 

(katıldıysa), eğitim süresi ve son final sınavına girdiği zaman aralığını kapsar. 

5. Öğrencinin hibesi, öğrencinin değişime gittiği kurumda  eğitim aldığı zaman aralığını 

kapsar.  Öğrenci değişime geç gittiyse okulun eğitime başladığı  tarihten itibaren 

DEĞİL, değişime  gidip, eğitimine başladığı  tarihten itibaren hibelenir. 

6. Öğrenim anlaşması bölüm akademik koordinatör ile birlikte doldurulmalı ve değişime  

gittikten sonra ders değişikliği yapılıyorsa ( add/ drop) mutlaka 1 ay içinde ve 

Fakülte bölüm akademik koordinatörünü ONAYI DAHİLİNDE OLMALIDIR. 

7. Öğrenim anlaşmasının geçerli olabilmesi için öğrenim anlaşmasının üzerinde 

belirtirlen 3 imza tamamlanmalıdır.  

8. İşletme Fakültesi Uluslararası Ofisi tarafından değişime giden her öğrenci için bir 

dosya açılmaktadır.  Bu nedenle her öğrenci değişime gitmeden evvel ve değişimden 

döndükten sonra aşağıda listenen belgeleri sunmakla yükümlüdür.  

 

Değişime gitmeden önce:  Learning Agreement , Davet mektubu, Fakülte Yönetim 

Kurulu Kararı  

 

Değişimden döndükten sonra: Confirmation of Stay, Transcript ve eğer değişiklik 

yapıldıysa Learning Agreement ‘ ın  son şekli  ve Course Recognition Document  

(CRD) 

 

 

 

 

 



 

Eğitim Vizesi alabilmek için yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar  

1. Pasaport 
2. Öğrenci belgesi – İşletme Fakültesi Öğrenci İşlerinden temin edilebilir. 
3. Davet mektubu  /  Confirmation  Lettter – Öğrencinin değişimi gideceği kurumdan  
4. Yurtdışında ki eğitim süresi boyunca kalacağı  yerden alacağı ( yurt, hostel vb.) resmi 

yazı 
5. Öğrenim Anlaşması ( Learning Agreement ) ve İkili Anlaşma ( Bilateral Agreement) 

mühürlenmiş ve ‘’aslı gibidir’’ ibareli bir örneği 
6.   Not döküm belgesi (transcript) – Fakültemiz öğrenci işlerinden temin edilebilir. 

7.   Erasmus hibesi belgesi: İşletme Fakültesi Uluslararası Ofisinden alabilirsiniz. ( davet 

mektubu geldikten sonra) 

8.   İşletme Fakültesi yönetim kurulu kararı  (öğrenci işlerine bir dilekçe ile başvurulması 

gerekmektedir.) 

9.  Finansal durumu teyit belgesi  ( ailenin banka hesap cüzdanının fotokopisi ve öğrenim 

süresi boyunca ailenin finansal olarak destek olacağına dair noter onaylı yazı)  Tüm 

öğrenciler için gereklidir ama özellikle hibesiz değişime giden öğrenciler dikkat etmelidir.  

10. İlgili Büyükelçilikten /Konsolosluktan vize başvuru formunun alınması ve tüm bunlara 

ek olarak Konsolosluğun vize için isteyebileceği belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. 

Eğitim vizesi için gereken belgelerin tam ve güncel listesi için değişim için gideceğiniz 

ülkenin Büyükelçilik / Konsolosluk web sitesine bakınız.  

Örneğin: İkametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi ,tapu v.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önemli Notlar  

 

 Oturma izni ve vize süreleri için öğrencilerin şahsen Konsolosluk/ Büyükelçilik ile 
irtibata geçmesi ve /veya web sitelerini kontrol etmesi gerekmektedir.  

 Hollanda oturma izni için 480  Avro istiyor ( 3 aydan fazla kalınırsa). Hollanda vizesi  
için öğrenciler gerekli evrakları değişime gidecekleri okula gönderirler. Okul, öğrenci 
adına vizeye başvurur. 

 Almanya’ya gidecek öğrencilerin gitmeden  en az  6 hafta önce vize için başvurmaları 
gerekir. Vize için başvuruyu İzmir Konsolosluğundan şahsen  yapılabilir. 

 İtalya, Finlandiya, Belçika, Fransa’ya gidecek öğrencilerin değişime gitmeden en az 6 
hafta önce  eğitim vizesi için başvurmaları gerekmektedir.  

 Danimarka,Portekiz ,Estonya  ,İspanya  vize başvurusu için geç randevu vermektedir. 
Değişime gitmeden en az 2 ay önce başvurulması  gereklidir.  

 Vize başvurusu için öğrencinin şahsen Konsolosluk / Büyükelçiliğe başvurması 
gerekmektedir. 

 Vize işlemleri için genelde  40-70 Avro arasında vize ücreti  talep edilir.  

 Vize başvurusu yaparken arka zemin beyaz olmak şartıyla  son 6 ay içinde çekilmiş 
biometrik  resim istenmektedir. 

  İspanya ve Belçika yüksek miktarda banka teminatı talep etmektedir. 

 Finlandiya’ya hibesiz giden öğrencilerin ayda en az 500 Euro geliri olduğunu 
belirtmelidir. 

 Finlandiya değişim süresi 3 aydan fazla olan öğrenciler için oturma izni vermekte ve 
oturma izni alma süresi 45 gündür. Değişime gidecek öğrencilerin bu süreyi dikkate 
alarak çalışmalarını planlamaları gerekmektedir. 

 Romanya’ya gidecek öğrenciler için Romanya Eğitim Bakanlığının onayını şart 
koşmaktadır. 

 Çek Cumhuriyeti ve Fransa vize alınması için ibraz edilen belgelerin kendi dilinde 
sunulmasını şart koşmaktadır.  

 Avusturya vizesi için başvuracak öğrencilerimize Öğrenim Anlaşmasının orjinal 
kopyasının verilmesi ve aylık 600 Avro gelirinin olduğunu teyit etmesi  
gerekmektedir. 

 Almanya eğitim vizesi verebilmek öğrencinin aylık en az  670 Avro  gelirinin 
olduğunun teyit edilmesini istemektedir. 

 Hollanda’dan   eğitim vizesi alabilmek için öğrencinin aylık en az 800 Avro gelirinin 
olduğunu teyit etmesi gerekmektedir 

 Vize almadan uçak biletinin kesinlikle alınmaması önemle tavsiye edilmektedir 


