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ERASMUS+ ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ

ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT
Erasmus + Online Linguistic Support(OLS) is a completely free and
web-based system offered by the European Commission to the
students studying abroad within the framework of Erasmus+ Programme. The system provides language support to Erasmus+
students and covers European languages including German, French,
Dutch, Italian, English, Spanish, Czech, Danish, Greek, Polish,
Portuguese, Swedish, Bulgarian, Finnish, Croatian, Romanian,
Slovak, Irish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Slovenian and Maltese.

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği, İngilizce adıyla Erasmus+ Online
Linguistic Support (OLS), Erasmus+ kapsamında yurtdışında eğitim
alacak öğrencilere Avrupa Komisyonu tarafından sunulan, tamamen
ücretsiz ve web tabanlı bir sistemdir. Sistem, Avrupa dillerini kapsayacak şekilde, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce,
İspanyolca, Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Rumence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde öğrencilere dil
desteği sağlamaktadır.

In our university, this opportunity is offered to Erasmus+ students
like all other universities participating in the Erasmus+ Programme.
The system operates in 3 stages. According to this; the license for
the OLS exam is offered for students who are selected to study abroad by KTU Office of International Relations within the scope of
Erasmus+ Student Mobility for Studies or Traineeships after submitting all their documents to the office and obtaining their visas.
The student states which European language he or she wants to use,
in the relevant section of the grant agreement signed with KTU Office of International Relations. Then, the student completes the exam
online, using a computer, tablet or mobile phone. Examinations are
not organized by accompaniment of an examination supervisor and
the student can complete his or her exam at any place with internet
connection. The system sets a level of English for the student according to the language level table which is called as Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Üniversitemizde de, diğer tüm programa katılan üniversitelerde
olduğu gibi, bu olanak Erasmus+ öğrencilerine sunulmaktadır. Sistem 3 aşamalı olarak çalışmaktadır. Buna göre; KTÜ Dış İlişkiler Ofisi
tarafından Erasmus+ Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışında eğitim almaya hak kazanan öğrencilere, tüm
belgelerini ofise teslim edip vizelerini aldıktan sonra, OLS sınavı için
lisans tanımlanır. Öğrenci, KTÜ Dış İlişkiler Ofisi ile imzaladığı hibe
(burs) sözleşmesindeki ilgili kısımda hangi Avrupa dilinde sistemden
faydalanmak istediğini belirtir. Öğrenci sınavı çevrimiçi olarak, bir
bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanarak tamamlar. Sınavlar
gözetmen eşliğinde yapılmaz ve öğrenci internet bağlantısı olan
istediği herhangi bir yerde sınavını tamamlayabilir. Sistem öğrenciye
İngilizce olarak “Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR)” şeklinde adlandırılan ve tüm Avrupa’da geçerli
olan dil seviyesi tablosuna göre bir seviye belirler.

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği Sistemi Giriş Sayfası
Home Page of Erasmus+ Online Lingustic Support System
2

According to the CEFR table, the student can have a language level
from the beginner level A1 to the highest level C2. The exam is not
assessed by using any kind of grading system. Yet, it is mandatory to
take the exam in accordance with the Erasmus + programme rules.
When the student completes the exam, the first part of the grant is
paid at the rate of 80% before the student’s departure. In the
second stage, the student who goes abroad can attend an online
language course offered by the OLS system. The student contacts
the KTU International Office and a license is offered for the course.
Optional courses include a variety of subjects such as vocabulary,
grammar, pronunciation and language patterns. In the third and
final stage, upon their return to Turkey, the student takes the OLS
exam a second time. Participation in this exam is mandatory as well.
After completing the second exam and the required documents, the
student is paid the remaining grant and the process is completed.

CEFR tablosuna göre öğrenci başlangıç seviyesi olan A1’den, en yüksek seviye olan C2’ye kadar bir dil seviyesine sahip olabilir. Sınav için
bunun dışında başka herhangi bir puanlama yapılmaz ancak sınava
girilmesi Erasmus+ program kuralları gereğince zorunludur. Sınavı
tamamlayan öğrenciye yurt dışına çıkmadan önce, %80 oranındaki
ilk hibe ödemesi yapılır. İkinci aşamada, yurt dışına çıkan öğrenci
eğer dilerse OLS sistemi tarafından sunulan çevrimiçi dil kursuna
devam edebilir. Bunun için öğrenci, KTÜ Dış İlişkiler Ofisi ile irtibata
geçer ve kendisine kurs için de bir lisans tanımlaması yapılır. İsteğe
bağlı olan çevrimiçi kurslarda, kelime bilgisi, dil bilgisi, okunuş ve dil
kalıpları gibi konularda dersler sunularak öğrencinin seviyesine göre
bir yol izlenir. Üçüncü ve son aşamada, öğrenci Türkiye’ye döndüğü
zaman, ikinci kez OLS sınavına girer. Bu sınava da katılmak zorunludur. İkinci sınavı ve dönüş belgelerini tamamlayan öğrenciye geriye
kalan hibesi ödenerek süreç tamamlanır.

Erasmus+ Çevrimiçi Dil Desteği Sistemi’ne ait kurs arayüzünden bir ekran görüntüsü
A screenshot of Erasmus+ Online Linguistic Support system interface
Yurt dışına çıkmadan önceki ve yurt dışından döndükten sonraki
OLS sınavlarına girmek program kuralları gereğince zorunlu olsa da,
sınavlarda alınan sonuçlar Erasmus+ öğrencilerinin seçim aşamasında kullanılmaz. Sınavlar seviye tespit amaçlı olup, ilk sınav öğrenciye sunulacak çevrimiçi kursun hangi seviyede olacağını belirlemek için kullanılır. İkinci sınav ise öğrencinin kurs sonunda seviyesinde ilerleme olup olmadığını veya ne kadar ilerleme olduğunu
belirlemek için kullanılır.

Although, according to the programme rules, it is compulsory to
take the OLS exams before and after going abroad, the results
obtained in the exams are not used during the selection stage of
Erasmus + students. Exams are used to see the language level of the
student and the first exam is used to determine the level of the
online course to be offered to the student. The second exam is used
to determine whether the student has progressed at the end of the
course or how much progress has been made.

Dil seviyesine göre ders seçilebilen ekran, OLS sistemi
Course selection menu according to language level, OLS system

İnteraktif bir derse ait ekran görüntüsü, OLS Sistemi
A screenshot of an interactive language course, OLS system
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ERASMUS+ KA108 STAJ KONSORSİYUMU

ERASMUS+ KA108 MOBILITY CONSORTIA
As a result of the efforts initiated by KTU Office of International
Relations, Erasmus+ mobility consortia agreement was signed
between Karadeniz Technical University, Trabzon Chamber of
Commerce&Industry and Trabzon University. Following the signing of the agreement, grant application was submitted to the EC
by KTU Office of International Relations to activate the mobility
consortia. Within the scope of Erasmus+ KA108 programme, the
students of both Karadeniz Technical and Trabzon University will
be able to do internships in European countries with the contributions of Trabzon Chamber of Commerce & Industry.

KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret & Sanayi Odası ve
Trabzon Üniversitesi arasında Erasmus+ Programı kapsamında staj
konsorsiyumu anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imzalanmasının
ardından staj konsorsiyumunun faaliyete geçirilmesi için KTÜ Dış
İlişkiler Ofisi tarafından Avrupa Komisyonu’na hibe başvurusu yapıldı. Erasmus+ KA108 programı kapsamında; gerek Karadeniz Teknik
Üniversitesi, gerekse Trabzon Üniversitesi öğrencileri, Trabzon Ticaret & Sanayi Odası’nın katkılarıyla Avrupa ülkelerinde burslu olarak
staj yapabilecekler.

FAREWELL TO INCOMING ERASMUS+ STUDENT

MİSAFİR ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNE VEDA
Erasmus+ Programı kapsamında, Romanya’da bulunan Ovidius University of Constanta’dan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Eczacılık
Fakültesi’ne gelen ve 2018-2019 güz dönemini burada tamamlayan
değişim öğrencisi Carolina Pascale’ye Türkiye’den ayrılmadan önce
KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından veda etkinliği düzenlendi. Öğrenciye
çeşitli hediyeler sunuldu ve katılım sertifikası kurum koordinatörümüz Prof. Dr. Ercan KÖSE tarafından takdim edildi. Etkinlik kapsamında, öğrencinin Trabzon’daki Erasmus+ deneyimini anlattığı kısa
video çalışması, ofisimizin İngilizce sayfası ve Youtube kanalında
yayımlandı.

Within the framework of Erasmus+ Programme, a farewell event
was organised by KTU Office of International Relations for the
exchange student Carolina Pascale before her departure from
Turkey who came from Ovidius University of Constanta located in
Romania and completed 2018-2019 autumn semester at the
Pharmacy Faculty of KTU. Various gifts were presented to the
student and her certificate of participation was given by our institutional coordinator Prof. Dr. Ercan KÖSE. Within the scope of
the event, the student's brief video about her Erasmus+ experience in Trabzon was published in the English web page and on
the Youtube channel of our office.

Videoya bu linkten ulaşabilirsiniz: www.ktu.edu.tr/ofinafen-videos

You can watch the video here: www.ktu.edu.tr/ofinafen-videos
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DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE EVALUATION MEETINGS
Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Asım
ÖREM’in katılımlarıyla, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında olmak üzere Dış İlişkiler Ofisi aylık değerlendirme toplantılarına devam edildi. Toplantılarda; Erasmus+ programına başvuru yapan öğrenci sayılarının arttırılması, fakültelerde teşvik
amaçlı Erasmus+ programı tanıtım toplantıları düzenlenmesi,
yeni dönem başvurularının alınması, KTÜ ile Avrupa’da bulunan
üniversiteler arasında yeni Erasmus+ kurumlar arası anlaşmaların yapılması, Erasmus+ programından feragat eden öğrenciler
sebebiyle artan bütçenin kullanılması için strateji belirlenmesi
gibi konularda görüşmeler yapılarak bilgi alışverişi sağlandı.
With the attendance of Prof. Dr. Asım ÖREM, Vice Rector responsible for Foreign Relations, monthly evaluation meetings of
International Relations Office continued in January, February,
March, April and May. During the meetings; information was
exchanged to increase the number of students applying to the
Erasmus+ programme, to organize Erasmus+ program introductory meetings in faculties for the purpose of encouraging students, to receive new semester applications, to make new Erasmus+ agreements between KTU and the universities in Europe,
and to determine the strategy for the use of the remaining budget due to the students who waived the Erasmus+ programme.

KTÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ, TRABZON ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ’NE DESTEK VERİYOR
KTU IRO SUPPORTS INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE OF TRABZON UNIVERSITY

KTÜ Dış İlişkiler Ofisi, üniversitemizden ayrılan Trabzon Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Dış İlişkiler Ofisi’ne destek vermeye
devam ediyor. Bu kapsamda, KTÜ Dış İlişkiler Ofisi’nde bir araya
gelen iki üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi yetkilileri “Erasmus+ Ana
Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA103” proje başvurusunu birlikte gerçekleştirdiler.

KTU International Relations Office continues to support the newly
established International Relations Office within the University of
Trabzon. In this context, IRO officials of the both universities that
came together at KTU IRO carried out the project application
“Erasmus+ Key Action 1 Learning Mobility of Individuals KA103“
together.

Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına, sunum yapmak üzere KTÜ Dış İlişkiler
Ofisi personelinden Erasmus+ Programı için Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU ve Farabi Değişim Programı için Metin YILDIZ katılım sağladılar. Toplantıya Trabzon Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi
koordinatörü Doç. Dr. Nedim ALEV, koordinatör yardımcısı Doç.
Dr. Taner ALTUN ve ofis sorumluları Arş. Gör. Aybüke BAŞTÜRK ile
Arş. Gör. Mustafa GÜLER de katılım sağladılar. Erasmus+ Öğrenci
Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyet türleri için öğrencilere bilgi
verilen toplantının bitiminde öğrencilerin program hakkındaki
soruları yanıtlandı.

For Erasmus+ Programme, KTU IRO staff member Lect. Şener KARAOSMANOĞLU and for Farabi Exchange Programme Metin YILDIZ
participated in the introductory meeting to make presentations at
Trabzon University Mahmut Goloğlu Cultural Center. Trabzon University IRO coordinator Assoc. Prof. Dr. Nedim ALEV, vice coordinator Assoc. Prof. Dr. Taner ALTUN and the office staff Research Assistant Aybüke BAŞTÜRK and Research Assistant Mustafa GÜLER
also participated in the meeting. Students were informed about
Erasmus+ Student Mobility for Studies and Traineeships activity
types and their questions about the programme were answered at
the end of the meeting.
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MİSAFİR ERASMUS+ ÖĞRENCİLERİNE HOŞ GELDİNİZ YEMEĞİ
WELCOME LUNCH FOR INCOMING ERASMUS+ STUDENTS
Erasmus+ Programı kapsamında Romanya’dan üniversitemize staj
yapmak üzere gelen misafir öğrenciler Mihaela, Dumitritu ve Bogdan için KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından hoş geldin yemeği düzenlendi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Erasmus+ koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu ERDEN’in de katılım sağladığı etkinlikte,
öğrencilere hediyeler sunuldu ve KTÜ Sahil Tesisleri’nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelindi.

Within the scope of the Erasmus+ Programme, a welcome lunch
was organized by the KTU Office of International Relations for the
incoming students Mihaela, Dumitritu and Bogdan who came
from Romania to complete their internship at our university. Erasmus+ Coordinator for the department of Physiotherapy and Rehabilitation Dr. Arzu ERDEN also attended the lunch at the KTU Seaside Facility where gifts were presented to the students.

2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
2019-2020 ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR STUDIES INFORMATIVE EVENTS
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında, 2019-2020
dönemine ait başvurular için KTÜ bünyesinde yer alan fakültelerde
Dış İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere yönelik olarak bilgilendirme
toplantıları düzenlendi. Bu kapsamda Sürmene Deniz Bilimleri, Edebiyat, Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Orman ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültelerinde sunumlar yapıldı ve öğrencilerin program hakkındaki soruları yanıtlandı.

Within the scope of Erasmus+ Student Mobility for Studies, informative events were organized by KTU IRO at the faculties for the
applications of the 2019-2020 period. Within this scope, presentations were made at the Faculties of Marine Sciences, Letters, Science, Medicine, Dentistry, Pharmacy, Health Sciences, Engineering, Architecture, Forestry and Economics-Administrative Sciences where students' questions were answered.

7

Our Vice Rector Prof. Dr. Asım ÖREM, responsible for the international relations of our university, and IRO institutional coordinator
Prof. Dr. Ercan KÖSE represented our university at the 9th International Education Fair held on 22-23 February 2019 in Tbilisi, the
capital city of Georgia.

Üniversitemizin dış ilişkilerinden sorumlu Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Asım ÖREM ve Dış İlişkiler Ofisi Kurum Koordinatörümüz Prof. Dr. Ercan KÖSE, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 22-23
Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen 9.Uluslararası Eğitim Fuarı’nda üniversitemizi temsil ettiler.

KTÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KARADENİZ KARİYER FUARINDA
KTU OFFICE OF INTERNATIONAL RELATIONS AT KARADENİZ CAREER FAIR
By opening a booth, KTU Office of International Relations participated in Karadeniz Career Fair held between 11-12 March 2019 at
Şenol Güneş Sports Complex .

KTÜ Dış İlişkiler Ofisi, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 11-12
Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Karadeniz Kariyer
Fuarı’nda stant açarak yer aldı.
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ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ - BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS - INFORMATIVE EVENTS
Erasmus+ Staj Hareketliliği için hem 2017-2018 akademik yılı
bütçesi 3. başvuru dönemi kapsamında hem de 2018-2019 akademik yılı 1. başvuru dönemi kapsamında asil olarak seçilen ve
ofisimize kabul mektubu teslim eden öğrencilere yönelik olarak
KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılarda; süreçte yapılması gerekenler ve hazırlanması gereken belgelerle ilgili bilgi verilerek gelen sorular cevaplandı.

Regarding Erasmus+ Mobility for Traineeships, informative events
were held by KTU IRO for the selected students who submitted
their acceptance letters to our office for the 2017-2018 academic
year in the 3rd application period and for the 2018-2019 academic
year in the first application period. At the meetings; information
was given about the steps to be followed in the process and the
documents to be prepared. The questions were answered.

Avrupa dışındaki ülkelerle değişim olanakları sunan Erasmus+
KA107 programı kapsamında, üniversitemiz bünyesinde hazırlanan projeler için gerekli işlemler KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından
tamamlanarak Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunuldu. Aşağıda listelenen 10 farklı ülkeden üniversitelerle gerekli yazışmalar yapıldı. Başvuruların Avrupa Komisyonu tarafından kabul
edilmesi durumunda, bu ülkelerle Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenci ve personel değişimi mümkün olabilecektir.

Within the scope of the Erasmus+ KA107 program, which provides
exchange opportunities with countries outside Europe, the necessary procedures were followed by KTU IRO for the projects that
were written at our university and applications were submitted to
the European Commission. Required correspondences were made
with the universities from 10 different countries listed below. If the
applications are accepted by the EC, student and staff exchange
within the framework of the Erasmus+ Program will be possible.

- Universidad San Ignacio de Loyola S.A (Peru)
- University of British Columbia (Kanada)
- Admiral Makarov State University (Rusya)
- Karelian Research Centre/Russian Academy of Science (Rusya)
- Comsats Institute of Information Technology (Pakistan)
- Institute of Microbiology and Biotechnology (Moldova)
- Kazakh National University of Arts (Kazakistan)
- Lepl Teaching University (Gürcistan)
- Batumi State Maritime Academy (Gürcistan)
- Seoul National University (Güney Kore)
- Universidad Austral de Chile (Şili)
- Ahmedabad Cept University (Hindistan)
- Centre for Env. Planning and Tech. Uni. (Hindistan)

- Universidad San Ignacio de Loyola S.A (Peru)
- University of British Columbia (Canada)
- Admiral Makarov State University (Russia)
- Karelian Research Centre/Russian Academy of Science (Russia)
- Comsats Institute of Information Technology (Pakistan)
- Institute of Microbiology and Biotechnology (Moldova)
- Kazakh National University of Arts (Kazakhstan)
- Lepl Teaching University (Georgia)
- Batumi State Maritime Academy (Georgia)
- Seoul National University (South Korea)
- Universidad Austral de Chile (Chile)
- Ahmedabad Cept University (India)
- Centre for Environmental Planning and Technology Uni. (India)
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Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında seçilen ve
2019-2020 akademik yılında yurt dışında eğitim alacak öğrenciler için KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantıda; öğrenci seçiminden sonraki süreç, hazırlanması gereken formlar, dikkat edilmesi gerekenler, pasaportvize işlemleri, konaklama ve sigorta işlemleri gibi konularda bilgi
verildi. Toplantı bitiminde öğrencilerin soruları cevaplandı.

An informative event was held by KTU IRO for the students selected within the scope of Erasmus+ Student Mobility for Studies
and who will study abroad in the 2019-2020 academic year. At
the meeting information was given regarding post-selection process, forms to be prepared, things to consider, passport-visa,
accommodation and insurance procedures. At the end of the
meeting, students' questions were answered.
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2018-2019 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2.
başvuru dönemi öğrencilerine yönelik olarak KTÜ Dış İlişkiler Ofisi
tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda; başvuru süreci, başvuru şartları, staj süresi, staj yapılabilecek kurumlar, maddi
destek, program ülkeleri ve program kuralları gibi konularda öğrencilere bilgi verildi. Toplantı bitiminde öğrencilerin soruları cevaplandı.

KTU IRO organized an introductory event regarding Erasmus+
Student Mobility for Traineeships adressing the students selected
in the 2nd application period of the 2018-2019 academic year. At
the meeting; the students were informed about the application
process, conditions, internship period, institutions suitable for
traineeships, financial support, program countries and rules. At
the end of the meeting, students' questions were answered.
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KTÜ Dış İlişkiler Ofisi’nin organizasyonuyla, Prof. Dr. Osman Tu-

With the participation of 29 academic and administrative staff of 17

ran Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 12 Avrupa ülkesinde bulunan

different universities from 12 European countries, the International

17 farklı üniversiteden 29 öğretim üyesi ve idari personelin katı-

Staff Week 2019 was held at Prof.Dr. Osman Turan Cultural and Cong-

lımıyla International Staff Week 2019 etkinliği düzenlendi. Etkin-

ress Centre by Karadeniz Technical University’s Office of International

lik kapsamında Erasmus+ proje yönetimi, öğrenci motivasyonu,

Relations. The event included sessions on topics ranging from project

uluslararasılaşma, OLS & dil eğitimi ve ESN öğrenci topluluğunun

implementation within Erasmus+ Programme, student motivation,

görevleri gibi konularda çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Kam-

internationalisation, OLS & language learning, to the functions of stu-

püs turu, akşam yemeği, geleneksel dans gösterisi, Sümela ve

dent communities such as ESN. Cultural and leisure activities such as

Uzungöl gezisi gibi kültürel ve sosyal etkinliklere yer verildi. Et-

campus tour, welcome dinner, folk dance performances and day trips

kinlik, üniversiteler arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği

to Sümela Monastery and Uzungöl were also part of the programme.

olanaklarının değerlendirilmesi için de olanak sağlamıştır. Prog-

The event also created the opportunity to discuss current and pros-

ram kapsamında, Dış İlişkiler Ofisi tarafından bölüm ziyaretleri

pective cooperation between universities. As part of the event, the

organize edilmiştir; bu ziyaretlerde misafir akademisyenler üni-

Office of International Relations organised departmental visits where

versitemiz bölüm Erasmus+ koordinatörleriyle görüşme fırsatı

our visiting academic staff had the opportunity to meet the depart-

bulmuşlardır. 20 Haziran 2019 tarihindeki kapanış oturumunda

mental Erasmus+ coordinators. During the closing session on 20 June

katılımcılara sertifikaları Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardım-

2019, our Vice Rector Prof. Dr. Asım Örem awarded the participants

cımız Prof. Dr. Asım Örem tarafından takdim edilmiştir.

with certificates of attendance.
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KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER

PARTICIPATING COUNTRIES

Almanya
Yunanistan
Çek Cumhuriyeti
Fransa
Hırvatistan
İtalya
Letonya
Litvanya
Macaristan
Polonya
Portekiz
Romanya

Germany
Greece
Czech Republic
France
Croatia
Italy
Latvia
Lithuania
Hungary
Poland
Portugal
Romania
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KATILIM SAĞLAYAN ÜNİVERSİTELER / PARTICIPATING UNIVERSITIES
RWTH Aachen University
Athens University of Economics and Business
Silesian University in Opava - School of Business Administration in Karvina
Universite Toulouse Jean - Jaures
Silesian University, Czechia
University of Dubrovnik
University of Foreigners in Perugia
Latvian Maritime Academy
Riga Stradins University
Kauna Kolegija - University of Applied Sciences
University of Sopron
Gdynia Maritime Academy
University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn
University of Silesia in Katowice
Koszalin University of Technology
Universidade Autonoma de Lisboa
Dunarea de Jos University of Galati
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1001: HAYALLERE GİRİŞ

1001: INTRODUCTION TO DREAMS

Merhaba, ben Cansu TOSUN, Eğitim Bilimleri-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programı öğrencisiyim. Aynı zamanda geç
de olsa yurtdışı hayalini gerçekleştirmiş olan ve bu geç kalmışlıktan
pişmanlık duyan biri. Neden mi geç? Lisans öğrencisiyken aynı imkanlar sunulduğunda bu şansı değerlendirmemiş olmanın pişmanlığı içimde. Dönüp baktığımda, içine gireceğimi düşündüğüm belirsizlik, karşılaşabileceğim muhtemel zorluklar, yalnızlık ve aklıma üşüşen daha nice olumsuzluk serisi bu adımı atmamı engellemiş olabilir. Şimdi ise geçirdiğim 6 aylık zamanı düşündüğümde tek söyleyebileceğim şey: İyi ki. Size söyleyebileceğim tek şey ise; eğer henüz
harekete geçmediyseniz, tereddüt etmeden bu şansı kovalayın!

Hello! I am Cansu TOSUN, a PhD student at the department of Educational Sciences, Psychological Counselling and Guidance. Someone
that eventually realised her dreams of studying abroad and regrets
being late to to do so. Why late? Deepdown I feel the regret of not
taking the very same opportunity while I was an undergraduate.
Now when I look back, I guess uncertainty, potential obstacles, loneliness and many other potential misfortunes that were clouding my
mind could have prevented me from taking the step. Yet, now all I
can say about the 6 months I spent abroad is: I am glad to have done it! All I can tell you is that if you haven’t taken action yet, get out
there and capture this opportunity without hesitation!

Belki yukarıda bahsettiğim olumsuzluklar bu süreçte gerçekleşti. Yeni
bir yere alışmak, çevre edinmek, farklı bir kültüre adapte olmak ve
sevdiklerimden ayrı kalmak… Hepsi ilk bakışta insanı ürkütmeye yetiyor ama üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok; şimdi geriye
kalan sadece bu deneyimin hayatıma kattıkları. Yeni yerler keşfetmek, insanlarla tanışmak, farklı eğitim sistemleri içinde yer almak ve
daha nicesi. Gireceğiniz bu yol size pek çok fırsat vermekle kalmıyor,
kendi gücünüzü ve neler yapabileceğinizi keşfetmenizi sağlıyor. Aslında sınırları aşma yetisi kazanıyorsunuz! Ben İngiltere’de Leicester
şehrinde stajımı gerçekleştirdim. Ama sadece bu şehirle kalmayıp
gidebileceğim her yere gittim, görebileceğim her şeyi gördüm; aslında
bu o kadar kolay ki. Ayrıca Birleşik Krallık’ta deneyimleyebileceğiniz
şeylerin yanı sıra Avrupa’ya ulaşım son derece kolay ve ucuz. Fırsat
yaratıp diğer ülkelere gitmek işten bile değil.
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Perhaps some of the misfortunes mentioned above befell me.
Getting used to a new place, making friends, adapting into a
different culture, and being away from your loved ones… All these could scare you at first sight, but there is nothing you can’t
overcome; now all that remains is the experiences I gained from
my time abroad. Exploring new places, meeting people, being a
part of a different educational system, and many others. This
adventure not only offers you a myriad of opportunities, but also
helps you to uncover your own strength and all the things you
can achieve. I did my internship in Leicester, England. Yet, I travelled to see as much as I could. And that was easy to do. Besides
all the things you can do in the UK, transportation to other European countries is extremely practical and cheap. You can easily
seize the opportunity to go visit some other countries as well.

Bir tane bile soğuk İngiliz görmedim!

I haven’t seen a single British person that you would call distant.

Kozmopolit bir yapıya sahip olan İngiltere’de bulunduğum süre boyunca, tüm insanların yardımsever ve çözüm odaklı olduklarını gördüm. Karşılarındaki insanın kim olduğuna bakmaksızın iyiliklerini düşünmeleri ve gerçekten yardımcı olmaya çalışmaları hep duyduğumuz “Soğuk İngilizler” algısını yıktı benim için.

During all the time I spent in the cosmopolitan UK, I observed
that everyone was friendly and solution-focused. The fact that
they did their best to help and wished well for others no matter
who they are has shattered in my mind the cliche image of the
“cold-blooded” Brit.
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On the other hand, it was interesting to observe what people
there thought of Turkey and the Turkish people. While those who
had been to Turkey or interacted with Turkish people were positive, I observed that others who haven’t had any contact with the
Turkish culture either had no information or were prejudiced and
even confused us with other nations (such as Arabs). At this point,
I undertook it as a duty to present and share my culture and to
inspire others to explore it more. Mission accomplished. :)

Diğer taraftan oradaki insanların Türkiye ve Türkler hakkındaki düşüncelerini görmek de ilginç bir deneyimdi. Türkiye’ye gelmiş ya da
bir şekilde Türklerle iletişim kurmuş olan bireylerin görüşleri pozitifken, bu şansa :) sahip olmayanların ülkemizle ilgili bilgilerinin olmadığını ya da önyargılı olduklarını hatta bizi başka milletlerle
(Araplar gibi) karıştırdıklarını fark ettim. Bu noktada ülkemizi ve milletimizi onlara tanıtmayı, anlatmayı hatta hayranlık uyandırmayı bir
görev bildim. Sonuç başarılı :)

Sürecin tamamına baktığımda ise her anımın dolu dolu geçtiğini, kalıcı dostlar edindiğimi ve unutamayacağım anılar biriktirdiğimi söyleyebilirim. Diğer taraftan insanlarla bağ kurmak, gelecekte gerçekleştirebileceğim başka çalışmalar için bağlantılar oluşturmak yeni fırsatların
kapılarını da aralıyor. Ayrıca bu bağımlılık halini alabilir ve geriye yoğun bir özlem kalabilir, demedi demeyin!
Considering the whole period, I can say that I lived to the full, made close friends and collected unforgettable memories. Also, getting to
know new people and networking for future projects open up the way to new opportunities. It could become something of an addiction
and leave you with a strong sense of longing, let me warn you!

Bu süreci geride bırakırken hayat fısıldıyor: Bu bir başlangıç, hayallerine giriş. Umarım bu düşü kuran herkes bu şansa sahip olabilir. Döndüklerinde hatırlamaktan mutluluk duyacakları ve ufuklarını genişletecekleri bu yolculuk herkesin hakkı!
Leaving this period behind, life whispers: this is just a beginning, an introduction to dreams. I hope that everyone dreaming the same
dream will have the opportunity to realise it. Everyone deserves this journey which broadens our horizons and will be fondly remembered.
20
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UMA VEZ COIMBRA PARA SEMPRE SAUDADE

UMA VEZ COIMBRA PARA SEMPRE SAUDADE

“Uma vez Coimbra para sempre saudade”. Erasmus denilince aklıma ilk gelen bu cümle “Bir kez Coimbra sonsuza dek hasret” anlamına geliyor ve benim için bütün bir Erasmus deneyimini tam anlamıyla özetliyor. Coimbra’ya 2014 yılında Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanarak gittim. Gittiğimde ilk dikkatimi çeken şeyler;
Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi binaları, muhteşem
mimarisi, Arnavut kaldırımlı dar sokakları ve Akdeniz kokan mavi
seramiklerle süslü duvarları oldu. Avrupa’nın en eski 4. üniversitesi
olan Coimbra Üniversitesi de yine bu şehirde yer alıyor. Her yıl iki
binden fazla Erasmus öğrencisine ev sahipliği yapan Coimbra’nın
nüfusunun yaklaşık %50’sini öğrenciler oluşturuyor. Coimbra için
rahatlıkla öğrenci şehri diyebilirim, bu sebeple şehir oldukça dinamik ve 7/24 canlı bir hayata sahip. Sokaklarda yürürken barlardan
ve kafelerden gelen Latin ezgilerinin kanınızı kaynatması muhtemel.

“Uma vez Coimbra para sempre saudade”. This sentence which comes first to my mind when someone mentions Erasmus means
“After visiting Coimbra once, you will long for it for an eternity” and
it summarizes my whole Erasmus experience. I went to Coimbra as
part of my Erasmus+ student mobility for studies. The first things to
draw my attention upon my arrival were: historical buildings enlisted
in UNESCO’s World Heritage List, wonderful architecture, narrow
streets of cobblestones, and walls decorated with the Mediterranean-scented blue tiles. Europe’s 4th oldest university, Universidade
de Coimbra, is located here. Hosting more than 2 thousand Erasmus
students each year, almost 50% of the city’s population consist of
students. I can easily say that Coimbra is a perfect city for students
with a vibrant life 24/7. The melodies of Latin music rising from cafes
and bars as you stroll in the streets will probably stir your blood.
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Portekiz’e giderken, her ne kadar ilk kez yurt dışına çıkacağım için mutlu ve özgür hissetsem de içimde ufak bir tedirginlik vardı. Daha uçaktayken tanıştığım Portekizli bir çiftin özel araçlarıyla beni tren garına bırakmalarıyla birlikte bu tedirginlikten eser kalmadı. Trenle Coimbra’ya
geçtikten sonra, önceki dönem aynı şehirde Erasmus yapan bir arkadaşımdan adreslerini aldığım evleri araştırmaya koyuldum. Praça da Republica’ya 1-2 dakika uzaklıktaki bir evin çatı katındaki odalardan birini aylık 225 Avro’ya kiraladım ve çok memnun kaldım. Ulaşımda hiçbir
zorluk yaşamadım ve 6 farklı ülkeden 13 kişi ile aynı evi paylaştım, gittiğim ilk gün bile kendimi yalnız hissetmedim. Erasmus’un en güzel yanlarından biri de buydu; farklı kültürleri, dünya görüşleri, inançları ve dilleri olan insanların hayatlarını bir çatı altında kolaylıkla kesiştirebiliyordu. Şehri, ev arkadaşlarımla birlikte keşfettim, arkadaşlarımın arkadaşlarıyla tanıştım, derken bir haftada Coimbra’lı oldum diyebilirim. Ev
arkadaşlarının kim olduğunun da en az evin konumu ve fiyatı kadar dikkat edilmesi gereken bir kriter olduğunu düşünüyorum.
While going to Portugal, I was feeling rapturous and free, but not without a bit of uneasiness. Yet, the tiny feeling of uneasiness was gone
when a Portuguese couple I met during the flight offered me a ride to the train station. Having reached Coimbra by train, I began to look for
the houses whose addresses I got from a friend of mine who was an Erasmus student in Coimbra in the previous semester. Finally, I rented
an attic just 1-2 minutes to the Praça da Republica for 225 Euros and I was quite pleased with it. I didn’t have any problems with transportation. I shared the same house with 13 people from 6 different countries and never felt lonely, not even the first day. It was one of the best
things to Erasmus: bringing together people from different cultures, beliefs and languages under one roof. I explored the city with my homemates and met friends of my friends. Thus, in a week’s time only, I became one of the locals. I think choosing homemates is as important a
point as the rent and the location of the house.

Portekiz’de Lizbon ve Porto ilk gezilmesi gereken yerlerden, buralara
ek olarak trekking sevenlere şirin bir Portekiz köyü olan Talasnal’ı, yaz
turizmi için ise Algarve ve Faro’yu şiddetle tavsiye ediyorum. Lizbon’a
gitmişken Pasteis de Belem’de “Pastel de Nata” (Nata tatlısı) denemeden dönmeyin. Öyle ki bu tatlı, The Guardian Gazetesi’nin 2009 yılında
belirlediği “Dünyanın en güzel yemekleri” listesinde yer alıyor. Bu
meşhur tatlıyı birçok yerde yemek mümkün ama en iyi Nata’yı, Pasteis
de Belem’i işleten 4 kardeşin yaptığı kabul ediliyor. Özel Nata tarifleri
4 kardeş arasında bir sır gibi saklanıyor. Bu 4 kardeşin aynı anda bir
kaza sonucunda ölmesi durumunda tarif gelecek nesillere aktarılamayacağı için; aynı yemeği yemeyip, aynı ulaşım araçlarını kullanmamaları da ayrıca ilgi çekici.
With Lisbon and Porto as the first must-see places, I can recommend
Talasnal, a lovely Portuguese village, for trekking, and Algarve & Faro
for summer tourism. You must try “Pastel de Nata” at Pasteis de Belem. This dessert is listed by the Guardian in 2009 as one of the
world’s best foods. You can taste it at several locations, but the best is
said to be found at Pasteis de Belem run by 4 brothers. The special
recipe is kept a secret among the brothers. It is interesting that the
brothers never travel together or eat the same food lest they die all
together without passing down the recipe on to the next generation.
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Portekiz, tarihi 728 yıl öncesine dayanan, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir ülke. Portekiz tarihinin büyük bir kısmını ise deniz savaşları oluşturuyor hatta Türkler ile de birçok kez savaşmış olup Sintra’da bulunan Pena Sarayı’nda Türkler ve Yeniçerilere ait birçok ize rastlamak mümkün.
With a history of 728 years, Portugal is a country which strictly holds onto its traditions. The long history of the country consists of naval wars
during many of which they fought against the Turks. You could find many traces of the Turks and the Janissaries at the Pena Palace in Sintra.

Portekizceye gelecek olursak, İspanyolca ve İtalyanca ile fazlasıyla
ortak kelimeye sahip ve bu dillerden birini öğrendikten sonra
diğerlerini anlamak mümkün, fakat Portekizcede öyle bir kelime
var ki hiçbir dilde birebir karşılığı yok “Saudade”. Saudade’yi Türkçeye çevirmeye çalışırsak; “Çok sevdiğin bir şey, ya da aşık olduğun bir kimse ile vedalaşırken o ana kadar yaşanmışlıklardan dolayı hissedilen mutluluk ile bir daha görememe ihtimalinin verdiği
hüzün” diyebiliriz. Saudade’nin ortaya çıkışı ile Portekiz tarihindeki uzun deniz savaşları arasında doğrudan bir ilişki var aslında.
Saudade, Portekizli erkeklerin savaşmak için limandan ayrılmadan
önce eşleriyle vedalaşırken paylaştıkları duyguyu nitelerken ortaya çıkıyor. Portekizli bir arkadaşıma Saudade’nin anlamını sorduğumda “Çok merak etme, Portekiz’den ayrılırken zaten öğreneceksin” demişti. Haklıymış!

The Portuguese language shares a large range of vocabulary in
common with Spanish and Italian, so after learning one of
these languages, you could understand the others. Yet, there
is this one word which has no counterpart in any other language: Saudade. If we try to translate this word, it would mean:
the bittersweet feeling of happiness felt at the moment of
parting with a beloved person which is combined with the
sorrow felt at being aware of not possibly meeting them again”. There is a direct relation between the long naval wars in
Portuguese history and the word saudade. The word describes the feelings of men at the moment they were parting with
their wives to join the war at sea. When I asked about the
meaning of this word, a friend of mine told me: “Don’t worry,
soon you will find out”. And he was right!
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Czesc! 2016-2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı ile 4 aylık bir süreçte Polonya'da bulundum. Küçük ve şirin Legnica şehrinde başladı
bütün macera. Wroclaw'a yakın olması en büyük avantajdı. Oradayken bilmiyordum bu kadar çok hayatımı etkileyip unutulmayacak anılar
bırakacağını Legnica'nın. İlk gün ben burada yapamam diye geri dönmek için ağladığım yerden, son gün keşke biraz daha kalabilsem diye ağlayarak ayrıldım.
Czesc! I was in Poland for 4 months in 2016-2017 academic year within the framework of Erasmus+ Student Mobility for Studies. The adventure began in the small and lovely city of Legnica. The biggest advantage was the city’s close location to Wroclaw. Back then, I didn’t know
Legnica would have such an impact on my life and leave me with unforgettable memories. The first day I was in tears thinking I wasn’t going
to be able to adapt, but on my last day I cried wishing to spend a few more days there.

Yepyeni arkadaşlıklar, aile sıcaklığındaki Erasmus ofis koordinatörleriyle geçirdiğim zaman bana çok şey kattı. Yemek yiyecek mekan arayışları, ara sokaklarda kaybolmalar ve Lehçe konuşanları anlamaya
çalışmak unutulmaz deneyimlerdi. Güler yüzlü öğretim üyelerinin
paylaştıkları bilgiler her geçen gün beni geliştirdi. Yurt dışında öğrenci
olmak ve orada yaşamak hayatta başıma gelmiş en güzel şeylerden
biri. Oradan geldiğimden beri hep şunu düşünürüm: Bir müzik eşliğinde, yaz günü sahil kenarında kocaman bir gülümsemeyle dans etmek
gibi bir şeydi benim için Erasmus. O kadar muhteşem anılar, o kadar
harika insanlar biriktirdim ki. Dahası Erasmus, oradaki dile maruz
kalıp hem İngilizcemi geliştirmek hem de başka dilleri öğrenmek için
en uygun ortamdı. Ayakta tek başıma durabilmeyi, gerçekten yalnız
kalıp, sorunlarla baş edebilmeyi öğrendim.
New friendships and the warmth of the Erasmus office coordinators
almost as a family have contributed much to me. Looking for restaurants, getting lost in the streets, and trying to understand people
speaking Polish… All were unforgettable experiences. The friendly
academics taught us much, which helped me improve myself day by
day. Living and studying abroad was the greatest experience in my
life. I have been thinking to myself ever since I left Poland: Erasmus
was like dancing to music, on the beach on a summer’s day with a big
smile on my face. I have such fond memories and I have met so many
amazing people. Erasmus was the perfect opportunity to improve my
English through daily exposure to the language and to learn other
languages. My experience has taught me how to stand on my own
feet and how to face problems by myself.
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İspanyol, İtalyan, Fransız hatta Madagaskarlı bile arkadaşlarım oldu. Onlar paylaştıkça ben de paylaştım ve öğrettikleri şeyler hayatımın bir
köşesinde her zaman duracak. Dil öğrenmenin yanı sıra yeni kültürlere dair pek çok şey öğrendim. Ön yargılarımı aştım ve tüm samimiyetimle
söyleyebilirim ki döndüğümde, yepyeni biriydim. Belgelerle uğraşırken vazgeçmeyi düşündüğüm de oldu ama sonu güzel olacak diye bekledim
ve öyle de oldu, beklediğimden daha fazlası hatta. 6 ülke ve 18 şehir gezdim. Türkiye'de farklı bir şehre bile giderken tereddüt eden ben, kendim gittim, gördüm ve eğlendim. Hayatta yapılabilecek en iyi şey kesinlikle seyahat etmektir. Fransa’da kruvasan, İtalya'da pizza yedim, Barselona sahillerinde dans ettim, Dortmund'da müzelere gittim. 21 yaşında bunları tek başına en güzel ve en özel günlerde yapabilmenin daha
ötesinde bir şey var mıdır? ''Dünya bir kitaptır, eğer seyahat etmiyorsan sadece o kitabın tek sayfasını okur durursun''. Kendimi, istediğim her
yere gidip, yeni insanlarla tanışıp, ne istersem yaptığım için şanslı hissediyorum. Bu son değildi benim için, bir başlangıçtı :)
I had friends from Spain, Italy, France and even Madagascar. They shared their culture with me, and I shared mine with them. The things I
have learnt from them will always be a part of my life. Besides improving my linguistic skills, I have learnt much about other cultures. I have
overcome my prejudices and I can say with all honesty that I have come back a totally new person. While dealing with the required paperwork, there were times I felt like giving up; yet, I persisted thinking it would be worth the effort. And so did it, even more so. I visited 6
countries and 18 cities. I, who would worry over travelling from one city to another in Turkey, got on the road, travelled, and had lots of fun.
The best thing to do in life is to travel. I enjoyed croissant in France and pizza in Italy. I danced on Barcelona’s beaches and visited museums
in Dortmund. Is there anything better than doing all these by yourself at the age of 21? “Life is a book; if you don’t travel, you read the same
page over and over again.” I feel lucky to have travelled, met new people, and done everything I wanted. This was not the end for me, it was
just the beginning. :)
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Merhabalar, benim adım Ömer Faruk. 2 farklı ülkede 2 sene
ara ile ilki Polonya’da ikincisi ise Litvanya’da olmak üzere iki
defa Erasmus yaptım ve ilkini 2. sınıfta ikinci Erasmusumu 4.
sınıfta yaptım. İlk Erasmusum’dan bahsetmeden önce bir olay
daha var onu da paylaşayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Harita Mühendisliği okuyorum. Benim Erasmus ile ilişkilerim fazlaca oldu. Harita Mühendisliğinden önce Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği okuyordum ve 1. sınıfta Erasmus
sınavına girerek 2. sınıfın güz dönemi için hak kazandım ve
Barcelona Catalunya Üniversitesi’nden kabul mektubu almıştım. Bütün belgelerimi Seyhan Hoca ile hazırladım ve Barcelona’da kalacağım şehir ve yer hakkında araştırma yaparken ani
bir karar ile eski bölümüm olan Deniz Ulaştırmayı bırakıp şu
anki bölümüm olan Harita Mühendisliğine geçiş yaptım. Haliyle Barcelona’da yapacağım Erasmus’um iptal oldu. Ve ben 2.
sınıf’ın 1. dönemi tekrardan sınava girdim. Şener Hoca ile
belgelerimi hazırladım ve 2. sınıf 2. dönem için yani Bahar
dönemi için Polonya’nın Rzeszow ilinde ilk Erasmus macerama
başlamış oldum.

Hello, my name is Ömer Faruk. I have been an Erasmus student 2
times within a period of 3 years, the first time in Poland and the
second time in Lithuania. The first time I was in my sophomore year
and the second time I was a senior student. Before telling you
about my first Erasmus experience, let me share one more detail.
Currently I am studying Geomatics Engineering at KTU. However,
before my current studies, I was a student at Maritime Transportation and Management Engineering department. In my first year, I
took the Erasmus exam and was selected to study at Universitat
Politecnica de Catalunya. Receiving a letter of acceptance from the
university, all my documents were prepared under the guidance of
Lect. Seyhan Çağlar Erdoğan. While I was searching for information
on the city and the accommodation, I made a sudden decision and
dropped out of my studies at Maritime Transportation and Management Engineering department. Then, I started studying at Geomatics Engineering department. So, my Erasmus was cancelled. I
took the exam again and after selection, I prepared all my documents under the guidance of Lect. Şener Karaosmanoğlu. Thus
started my first Erasmus adventure in Rzeszow, Poland.

3 Şubat’ta Polonya’ya doğru yola çıkmıştım ve Mersin’li biri olarak
yanımda sadece t-shirt götürmenin ne kadar kötü bir fikir olduğunu anladım :). İstanbul Atatürk Havaalanından Varşova’nın Chopin
Havaalanına indim. Varşova’dan Rzeszow’a ise tren ile gittim. Tren
oldukça eski ama rahattı. Fakat bilet alırken öğrenci bileti almayın
çünkü Türkiye’deki öğrenci kartınızın orada öğrenci kartı olarak
geçerli olmadığını söyleyebilirler ve para cezası ödeyebilirsiniz, ilk
intibada bir şok yaşamayın şimdiden uyarayım:). Buradan sonrasını biraz karşılaştırmalı anlatacağım daha net anlaşılır. Polonya’daki
Erasmusumda ESN diye bir şey yoktu veya vardı ama benimle
Erasmus koordinatörüm hariç kimse iletişime geçmemişti ve kalacağım yeri bulmam biraz zor olmuştu. Nihayet bulduktan sonra
odama yerleştim. Odam 2 kişilikti fakat tuvalet ve banyoyu 4 kişi
ortak kullanıyorduk, keza mutfak da ortaktı.

My flight was on the 3rd of February. As being from Mersin, I realised it was such a bad idea to bring only t-shirts with me :). I took
my flight from İstanbul Atatürk Airport and arrived at Warsaw’s
Chopin Airport. I arrived at Rzeszow from Warsaw by train. The
train was very old but comfortable. But let me warn you to save
you from the possible surprise of being charged a fee: do not buy a
student’s ticket as your Turkish student card is not valid outside
Turkey :). I will carry on by comparing my 2 experiences to be more
clear. During my period in Poland, either ESN hadn’t been formed
yet or I didn’t know about them. Only my Erasmus coordinator
from the office contacted me; therefore, I had some difficulty finding accommodation. Having found accommodation, I finally settled in my room. It was a double room with a shared bathroom used
by 4 people. The kitchen was also shared.
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The rent for the dormitory was quite reasonable then and the
Turkish Lira/PLN exchange rate was considerably favourable on
our behalf. When I first settled in my dorm room, I had a Spanish roommate. He mentioned he was planning to move out and
did so the following day. As I was feeling glad to be staying
alone, my new roommate Alexandros arrived and I wasn’t
aware yet that we would be close friends. He was an Erasmus
student like me. He was from Thessaloniki and it was fortunate
that the only Greek in the city was my roommate. As he mentioned, his ancestors were from Albania. Alex, as I called him,
was Christian; however, he said that his grandfather’s name was
Mehmet and he was Muslim. And he added his ancestors immigrated to Greece later.

Yurt ücreti benim gittiğim senede oldukça makul bir fiyattı ve
o zamanlar Türk Lirası ile Zloty oranı bizim açımızdan çok çok
iyiydi. Ben odaya geldiğimde oda arkadaşım olarak İspanyol
bir öğrenci vardı fakat eve çıkacağından bahsetmişti ve ertesi
gün yurttan ayrılmıştı. Ben 2 kişilik odada tek kalacağım diye
sevinirken sonradan çok iyi arkadaş olacağım Alexandros
gelmişti. O da benim gibi Erasmus öğrencisiydi. Yunanistan’ın
Selanik şehrinden geliyordu ve şehirdeki tek Yunanın benim
odamda olması güzel bir şanstı. Kendisinin soyu yani çok
öncesi Arnavutluk’a dayanıyormuş yani kendisi öyle demişti.
Alex Hristiyandı fakat dediğine göre dedesinin dedesinin adı
Mehmet’miş ve müslümanmış, çok sonradan Yunanistan’a
göçmüşler.
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Oda arkadaşımdan bahsettiğime göre biraz da şehirden bahsedeyim. Rzeszow Polonya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Krakow’a 170 km uzaklıkta ve her gün
trenlerle ve otobüslerle ulaşım olan küçük bir şehir. Çok şirin bir eski şehir merkezi
var. Eski şehir merkezinde, antik bir yer altı şehri de bulunuyor ve etrafında pub’ların, restoranların ve kulüplerin olduğu güzel bir şehir. Yurt ile eski şehir merkezi
arasını otobüsle gidip geliyordum, fakat havalar güzelleştikçe Wislok nehri boyunca
yürünebildiğini fark etmiştim. Oda arkadaşım sayesinde Rzeszow’da yabancılar ve
oranın yerlileri tarafından her Çarşamba yapılan bir etkinliğe katıldım. Grubun adı
InPro idi ve çalışan, çalışmayan, öğrenci, liseli, Erasmuslu veyahut çok yaşlı insanların bile olduğu English speaking club gibi bir gruptu ve çeşitli sosyal aktiviteler yapıyorlardı. İnternetten araştırabilirsiniz hala devam ediyorlardır. Onlar sayesinde Polonya’nın geleneksel yiyeceklerini tattım. Pierogi’yi Polonyalılıların elinden yeme
fırsatı buldum. Ve ayrıca orada sadece 2 Türk’tük. Müslüman olduğumuzu söyleyince yiyecekleri domuz eti yerine patates ve peynirle yapmışlardı.
Now that I have talked about my roommate, let me talk a bit about the city.
Rzeszow is a small city located 170 km away from Krakow, one of the biggest cities
in Poland. Transportation between the two cities is provided through buses and
trains which operate every day. Rzeszow has a lovely old town. There is also an
ancient underground city around which pubs, restaurants, and clubs are today located. At first, I used to travel by bus between the dorm and the old town; however, as the weather got warmer, I found it more of a pleasure to walk along the
Wislok River. My roommate Alex introduced me to a weekly event organised every
Wednesday by a mixed group of foreigners and locals. The group named itself InPro
and included different groups of people, be it the young, the old, the employed, the
unemployed, high school students, Erasmus students and so on. The group organised several social events such as English speaking club. You can search them on the
internet; I assume they still continue with the activities. Thanks to them, I tasted
the traditional Polish cuisine. I got the chance to taste original, hand-made Pierogi.
We were only 2 Turks there. When we mentioned that we are Muslims, they prepared Pierogi with cheese and potatoes instead of pork.

İlk gezimi Rzeszow’dan Berline direkt olarak 3
Euro’ya bulduğum uçak ile yaptım. Berlin’den de
Rzeszow’a Polskibus ile dönüş yaptım. Gezilerimden bahsetmek isterdim ama o konuya girersem
işin içinden çıkamam. 22 ülke gezdim şu ana kadar
kaç şehir sayamadım bile. Hafta sonları genelde
eğlenceli aktivitelerle geçiyordu. Okuldan bahsedecek olursam sadece 7 ders alıyordum ve sadece
1 sınava girdim. Geri kalanı ise sunum ve projeler
üzerinden değerlendirildi. Hocalar oldukça anlayışlılar ve yardımseverler. Şehirde genel olarak
İngilizce bilenlerin sayısı çok fazla değil.
My first trip was to Berlin to where I took a direct
flight for only 3€. I travelled back to Rzeszow by
the company Polskibus. I would like to give more
detail about my trips, yet it would take such a
long time to do so. In total, I have visited 22 countries and countless cities. The weekends were
usually full of social and entertaining activities. As
for school, I took 7 courses and only for one of
them I had to take an exam. The rest of the courses were graded through presentations and projects. The professors were quite understanding
and helpful. In the city, the number of Englishspeaking locals was rather few.
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Litvanya’ya gelecek olursak Onur hocamla belgelerimi hazırlayıp vizemi alarak ikinci Erasmus macerama atılmış bulundum. Para birimi
Euro olmasına rağmen çok pahalı bir ülke değildi. Litvanya’da 3 tane büyük şehir var, başkent Vilnius, Kaunas ve denize kıyısı olan benim
Erasmus ile gittiğim Klaipeda şehri. Öncelikle söylemeliyim ki Litvanya’da İngilizce bilenlerin sayısı Polonya’ya göre çok fazla idi. Litvanyalılar oldukça kibar ve anlayışlılardı. Hiç ırkçılık tarzı şeyler yoktu. Klaipeda’daki Erasmus Ofisi ve ESN ekibi aşırı derece de aktifti. Her bir
öğrenciye mentör atanıyor ve mentörler öğrencilere ulaşıyordu, iletişim sıkıntısı hiç yoktu.
As for Lithuania, I prepared all my documents with the guidance of Lect. Onur Aydın and after I got my visa, my second Erasmus adventure began. Although the currency in the country is Euro, Lithuania is not so expensive. There are 3 major cities in Lithuania: Vilnius, the
capital; Kaunas; and the coastal city of Klaipeda where I visited as an Erasmus student. I must say that, in my experience, the number of
English-speaking locals in Lithuania was higher than in Poland. Lithuanians were kind and understanding. I never encountered any negativity such as racism. The Erasmus Office in Klaipeda and ESN team were really active. Every student was assigned a mentor and mentors
keep in touch with students; therefore, there were not any communication problems.
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Litvanya’daki Erasmus’um başladığında tarih 3 Eylül idi ve hava
çok güzeldi. İstanbul’dan Vilnius’a indikten sonra Vilnius’tan
Klaipeda’ya şehirler arası otobüs ile geçtim. Klaipeda’ya geldiğimde gece idi ve mentor beni ve diğer 2 Erasmus öğrencisini
arabasıyla terminalden aldı ve yurda götürdü. Yurt beklentilerimin biraz altında kalmış olsa da, Erasmus koordinatörüm Almeda her konuda bana çok yardımcı oldu. Düzenlediği aktivitelerle öğrencilerini hiç yalnız bırakmıyordu. Her Avrupa şehrinde
olduğu gibi Klaipeda’da bir eski şehir meydanı vardı. Şehrin
tam ortasından güzelce bir nehir geçiyor ve nehir denize açılıyordu. Şehrin hemen karşısında feribotlarla geçilen Nida adası
vardı. 5 dakika sürüyor karşıya geçmek ve 1 Euro idi ücreti.
Nida adasını takip edince en sonunda Rusya ile kara bağlantısı
olmayan Avrupa Birliği ülkeleri arasında kalmış, fakat Rusya’nın
bir şehri olan Kaliningrad ile karşılaşıyorsunuz. Vize gerekiyor
Rus toprağı olduğu için. İlginç bir olay aslında sırf o şehir bile
ayrı bir konu olabilir.

My Erasmus started on the 3rd of September in Lithuania, the
weather was perfect then. Having arrived in Vilnius by the flight
from İstanbul, I took an intercity bus to go to Klaipeda. It was
night when I arrived there and my mentor greeted me and 2 other
Erasmus students, gave us a ride from the bus station to the dormitory. Although the dormitory did not meet my expectations,
Erasmus coordinator Almeda helped me with everything. Thanks
to the activities she organised, she always accompanied her students. As in every European city, there is an old town in Klaipeda
as well. A beautiful river runs through the city, reaching the sea.
Right across the city is the Nida Island which is reached by ferries.
It takes 5 minutes to reach and a single ticket then cost 1€. Following the Nida Island you reach Kaliningrad, a Russian city with
no territorial connection or border to Russia and surrounded by
the EU countries. A visa is required as it is Russian territory. It is
an interesting case which could be a subject for an independent
piece of writing.

Yurt ile eski şehir meydanı arası 5-6 km idi. Evlerde Polonya’da
olduğu gibi Sovyet binaları etkisi oldukça görülüyor. Klaipeda
halkı aşırı derecede sakin ve olaysız. Genç nüfus çok iyi İngilizce bilme oranına sahip. Derslere gelecek olursak, burada da
Polonya’da olduğu gibi hocalar oldukça yardımsever ve anlayışlıydılar. Kısacası arkadaşlar kesinlikle hayatınızın bir bölümünde Erasmus ile tanışmış olmanızı isterim. Bu program
bizim ülkemizi de kapsadığı için çok şanslıyız ve bu şans elimizdeyken kesinlikle değerlendirmeliyiz.

The distance between the dormitory and the old town was
5-6 km. The Soviet influence on the architecture was visible
as in Poland. The locals in Klaipeda were calm and serene.
The young speak English well. As for the courses, the professors were quite helpful and understanding as in Poland.
In brief, I hope you will experience being an Erasmus student at some point in your life. We are lucky that Erasmus+
Programme includes our country as well and we must seize
the opportunity while we have it.

Bol şans…

Good luck...
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BİRLEŞİK KRALLIK
UNITED KINGDOM

BAŞKENT:

CAPITAL CITY:

Londra

London

NÜFUS:

POPULATION:

2017 itibariyle 66 milyon 190 bin

As of 2017, 66 million 190 thousand

TARİHÇE: Birleşik Krallık köken olarak Anglo-Sakson kralı
Athelstan’ın 10. yüzyılın başlarında tüm İngiltere’yi hükmü
altına almasına dayanmaktadır. 1536 ve 1542 tarihlerinde
yapılan anlaşmalarla Galler, Birleşik Krallık’a dahil olmuştur.
İskoçya 1707 tarihinde Birleşik Krallık’a katılmıştır. İrlanda
1800 yılında yapılan anlaşma ile Birleşik Krallık’ın parçası
olmuştur. 1922 yılında İrlanda Cumhuriyeti Birleşik Krallık’tan
ayrılmıştır ancak Kuzey İrlanda ülke topluluğuna bağlı kalmaya devam etmiştir.

HISTORY: The United Kingdom originates from the time
when the Anglo-Saxon king Athelstan ruled the whole of
England at the beginning of the 10th century. With the agreements in 1536 and 1542, Wales became a part of the United Kingdom. Scotland joined the United Kingdom in 1707.
Ireland became a part of the United Kingdom with the agreement made in 1800. In 1922, the Republic of Ireland left the
United Kingdom, but Northern Ireland remained committed
to the country's community.

PARA BİRİMİ:

CURRENCY UNIT:

İngiliz Sterlini

British Pound

DİL ve DİN: Resmi dil İngilizcedir. Bununla birlikte İskoçya’da
İngilizcenin yanı sıra İskoçça ve Galler’de ise Galce konuşulmaktadır. Birleşik Krallık’ta nüfusun çoğunluğu Hristiyan'dır.
16. yüzyılda kral 8. Henry’nin papanın üstünlüğünü kabul
etmemesiyle Anglikan mezhebi hakim mezhep olmuştur. Bu
mezhepte hep Protestan hem de Katolik gelenekleri yaşatılmaktadır. Bununla birlikte Birleşik Krallık, Avrupa’daki en
kalabalık ikinci Yahudi nüfusunu barındırmaktadır.

LANGUAGE AND RELIGION: The official language is English.
In addition to English, Scottish is spoken in Scotland and
Welsh is spoken in Wales. In the UK, the majority of the population is Christian. In the 16th century, the king Henry VIII
did not accept the Pope's supremacy and the anglican communion became the dominant sect. In this sect, both Protestant and Catholic traditions are kept alive. The UK, however,
has the second most crowded Jewish population in Europe.

İKLİM: Birleşik Krallık’ta iklim bölgeden bölgeye, özellikle
deniz etkisine göre değişiklik gösterir. Ülkede genellikle kutupsal ve tropikal hava kitleleri etkili olur. Yağışlı hava ülke
genelinde hakimdir. En az yağış Haziran ayında, en çok yağış
ise Ekim ve Aralık ayları arasında düşer.

CLIMATE: In the UK, the climate varies from region to region,
especially by sea effect. Polar and tropical air masses are
generally effective in the country. Rainy weather is dominant
in the country. The lowest precipitation falls in October,
while the highest falls between October and December.

Kaynak:
Encyclopedia Britannica: :https://www.britannica.com/
place/United-Kingdom

Source:
Encyclopedia Britannica: :https://www.britannica.com/
place/United-Kingdom
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CHICHESTER ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITY OF CHICHESTER

Chichester Üniversitesi’nin tarihi 1839 yılına dayanmaktadır.19.
yüzyılın başlarında, kilisenin ve devletin üniversite eğitimindeki rolü
üzerinde ciddi tartışmalar yaşanmaktaydı. 1828 yılında öğrenciler,
ülkede bulunan ilk seküler eğitim anlayışına sahip üniversiteye kabul edilmişlerdir ki bu kurum daha sonra University College London
adını almıştır. Buna karşılık olarak, Londra’da kilisenin rolünün resmi olarak tanındığı başka bir üniversiteye ihtiyaç duyulduğu düşünülmüştür. 1829 yılında King’s College London kurulmuştur ve William Otter bu kurumun ilk idarecisi olmuştur. William Otter 1836
yılında Chichester Piskoposu olarak bölgeye gelmiştir ve eğitimin
yaygınlaştırılmasına ciddi anlamda ilgi duymuştur. Ölümünün ardından, okul müdürlerinin yetiştirilmesi için kendisinin anısına 1839
yılında bir yüksek okul kurulmuştur. Nihayetinde, Bishop’s Training
College yeni bir yerleşkede yer alan yeni binalarına taşınmıştır ve
Bishop Otter College adını almıştır. Bu binalar günümüzde Chichester Üniversitesi kampüsünün tarihi merkezini oluşturmaktadır.

The University of Chichester can trace its origins back to 1839. In
the early part of the 19th century, there was considerable debate about the role of church and state in university education. In
1828 students were accepted for the first secular university
institution in the country, which later became University College
London. In response, it was felt that London needed another
university institution where the role of the Church would be
formally recognised. In 1829 King's College London was established, with William Otter as its first Principal. William Otter moved on to become Bishop of Chichester in 1836 and took an
earnest interest in the promotion of education. After his death,
a college for training schoolmasters was established as his memorial in 1839. Eventually, Bishop's Training College moved to
new buildings on the new site in 1850 and was named Bishop
Otter College. These buildings are the historic core of the University at the Chichester campus.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak Chichester Üniversitesi ile
Erasmus+ programı kapsamında İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
için ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde İşletme, Yaratıcı ve Dijital Teknolojiler, Dans, Mühendislik ve Tasarım, Müzik, Spor, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Matematik,
Psikolojik Danışmanlık ve Tiyatro alanlarında pek çok program
bulunmaktadır. Erasmus+ programı kapsamında bu üniversiteye
yerleşen öğrenciler eğer Eylül ayında eğitimlerine başlamak istiyorlarsa son başvuru tarihi 1 Mayıs’tır. Eğer Ocak ayında Erasmus+ süreçlerine başlamak isterlerse son başvuru tarihi 1 Eylül’dür. Chichester Üniversitesi, gelen Erasmus + öğrencilerine
Konaklama Ofisi aracılığıyla konaklama için mevcut seçenekler
hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır ve değişim sırasında uygun
bir konaklama imkanı bulmalarına yardımcı olmaktadır.
Üniversite, tüm öğrencilere uyan birçok farklı konaklama olanağı
sunmaktadır ve 2018’de yayımlanan Times Yükseköğrenim Sıralama Tablosu’nda İngiltere’nin en güvenli 3. üniversitesi olarak
kendisine yer bulmuştur.

As Karadeniz Technical University, we have a bilateral agreement
with Chichester University for the Department of English Language
and Literature within the scope of Erasmus+ programme. There are
many study programmes within the university in the fields of Business, Creative and Digital Technologies, Dance, Engineering and Design, Music, Sports, Computer Science, Educational Sciences, Mathematics, Psychological Counseling and Drama. If they want to start
their education in September, the application deadline is 1 May for
the students who have been nominated to study at this university
within the framework of Erasmus + programme. If they want to initiate their Erasmus + period in January, the deadline is 1 September.
The University of Chichester offers advice to incoming Erasmus+
students on the available options for accommodation through
the Accommodation Office and assists students in finding suitable
accommodation while on exchange. The university has many different types of accommodation opportunities to suit all students and
was ranked 3rd safest university in the UK by the Times Higher Education Tables in 2018.

Üniversitenin mottosu “öğreterek öğreniriz” olarak belirlenmiştir. Kurumun yaklaşık olarak 5500 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık 4600 tanesi lisans düzeyinde öğrenim görmektedir ve yaklaşık 900
kadarı lisansüstü düzeyde eğitim almaktadır. Üniversitenin iki ayrı kampüsü bulunmaktadır. Bunlar “College Lane” ve “Bognor Regis” olarak adlandırılırlar. Ana kampüs binaları “College Lane” içerisinde yer alır ve Chichester şehir merkezine 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. “Bognor
Regis” kampüsü ise denizden beş dakika uzaklıkta yeşillik bir alan içerisinde yer almaktadır.
The motto of the university is “By teaching, we learn”. It has approximately 5500 students. 4600 of these students are studying at the undergraduate level and about 900 are at post-graduate level. The University has
two separate campuses. These are called as “College Lane” and “Bognor
Regis”. The main campus buildings are situated at College Lane and it is a
five-minute walk from Chichester city centre. The “Bognor Regis” campus
is in a green environment five minutes from the sea.
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COVENTRY ÜNİVERSİTESİ

COVENTRY UNIVERSITY

Coventry Üniversitesi'nin kökleri, 1843 yılına, Coventry Tasarım Koleji'ne kadar uzanmaktadır. 1970 yılında Coventry Sanat Koleji, Lanchester Teknoloji Koleji ve Rugby Mühendislik Koleji ile birleşmiştir.
Ortaya çıkan kurum Lanchester Polytechnic olarak adlandırılmıştır.
1987 yılında bu isim Coventry Polytechnic olarak değiştirilmiştir ve
1992'de üniversite olarak İngiltere Hükümeti mevzuatı uyarınca kurulmuştur. Lanchester adı, Lanchester Galerisi adıyla üniversiteye ait
sanat galerisinde ve yine üniversiteye ait olan Lanchester Kütüphanesi'nde korunmuştur.

The roots of Coventry University go as far back as Coventry College of Design in 1843. It was in 1970 that Coventry College of Art
amalgamated with Lanchester College of Technology and Rugby
College of Engineering Technology. The resulting institution was
called Lanchester Polytechnic. In 1987 the name changed to Coventry Polytechnic and in 1992 the University was set up under UK
Government legislation. The Lanchester name has been preserved
in the title of art gallery belonging to the university which is the
Lanchester Gallery, as well as in the Lanchester Library.

Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak Coventry Üniversitesi ile Uluslararası İlişkiler bölümü için Erasmus+ programı kapsamında ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde sanat ve beşeri bilimler, mühendislik-çevre ve bilgisayar bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, Coventry İşletme Okulu ve Coventry Hukuk Fakültesi olmak üzere
toplamda 5 farklı fakülte bulunmaktadır.

As the Karadeniz Technical University, we have a bilateral agreement for the International Relations Department of Coventry University within the framework of the Erasmus + programme. There
are five different faculties within the university: arts and humanities,engineering-environmental and computer sciences,health and
life sciences, Coventry Business School and Coventry Law School.

40

Coventry ulaşması ve gezmesi kolay bir öğrenci şehridir. Londra'dan trenle sadece bir saat ve Birmingham'dan 20 dakika uzaklıktadır. Coventry şehri çok çeşitli kültürleri ve etnik grupları bünyesinde barındırmaktadır ki bu onu hareketli ve arkadaşça bir ortam
haline getirmektedir. Üniversite şehir merkezinin tam kalbinde
bulunmaktadır, bu yüzden şehirde her şey elinizin altında olacaktır.

Coventry is a student city that's easy to get to and easy to get around. It is only an hour from London by train and 20 minutes from
Birmingham. Coventry has a wide range of different cultures and
ethnic groups making it a bustling, friendly environment. The university is right in the heart of the city centre, meaning everything
will be right on your doorstep.

Üniversite pek çok ödüle sahiptir: 2019 yılında The Times ve Sunday Times İyi Üniversiteler Rehberi’ne göre Öğrenci Deneyimi Anlamında Yılın Üniversitesi, 2013-2019 yılları arasında Guardian Üniversite Rehberi’ne göre yedi yıl peş peşe ülkenin en iyi modern
üniversitesi ve 2019 yılında Birleşik Krallık’taki en iyi 13. üniversite.

The university has many awards: University of the Year for Student
Experience by The Times and Sunday Times Good University Guide
2019, the country’s top modern university for seven consecutive
years according to Guardian University Guide 2013-2019 and ranked 13th in the UK by Guardian University Guide 2019.
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BİRLEŞİK KRALLIK’TA STAJ FIRSATLARI

INTERNSHIP OPPORTUNITIES IN THE UK

Birleşik Krallık, üniversitemizde, Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biridir.
Köklü ve dünyaca ünlü üniversitelerden tutun pek çok işletmeye
kadar Birleşik Krallık, staj açısından öğrencilere geniş bir yelpaze
sunmaktadır. Ülkede staj yapılabilmesi için “Tier 5 Tipi Vize” alınması gerekmektedir ve bu tip vize için öğrencilerin sponsor bulmaları zorunludur. Bu noktada devreye giren “British Council” Erasmus+ Programı kapsamında staj yapacak öğrencilere sponsor olmaktadır. “Certificate of Sponsorship(CoS)” olarak adlandırılan bu
uygulamaya göre, KTÜ Dış İlişkiler Ofisi, öğrencileri staja gönderen
kurum olarak her bir öğrenci için CoS başvurusunda bulunmaktadır. Bu başvuru sürecinde hazırlanması gereken belgeler konusunda ofis, öğrencileri yönlendirmekte ve gerekli belgeleri talep edilen formatta öğrencilerden toplayarak başvuru sürecini tamamlamaktadır. Süreç sona erdiğinde, CoS başvurusu kabul edilen öğrencilere British Council tarafından “Letter of Maintenance” adıyla
resmi bir yazı gönderilmektedir ve öğrenciler bu yazıda yer alan
kendilerine atanmış özel numara ile Birleşik Krallık için vize başvurusunda bulunabilmektedirler.

In our university, the UK is one of the most preferred countries
within the framework of Erasmus+ Internship Mobility. From wellestablished and world-renowned universities to many businesses,
the UK offers a wide range of internships. In order to perform
internship in the country, Tier 5-Type Visa is required and it is
compulsory for students to find sponsorship for this type of visa.
At this point, the British Council sponsors students who will do an
internship under the Erasmus+ Programme. According to this
regulation named as “Certificate of Sponsorship (CoS)”, as the
sending institution, KTU Office of International Relations applies
for CoS on behalf of each student. The office guides the students
about the documents to be prepared during this application process and collects the required documents from the students in the
requested format and completes the application process. When
the process is finalized, students whose applications for CoS are
accepted are sent an official letter by the British Council called
“Letter of Maintenance” and then students can apply for a visa for
the UK with the special number assigned to them on this document.

Bu yazımızda, daha önceki yıllarda, üniversitemiz öğrencileri tarafından Birleşik Krallık’ta staj yapılan kurumları sizler için derledik.
Bu içerikte bahsi geçen firmalar ile KTÜ Dış İlişkiler Ofisi arasında
herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında kurumlararası anlaşma şartı yoktur. İlgili kurumlar
staj yapmak üzere doğrudan öğrenciler tarafından belirlenmişlerdir. Bu metinde yer alan kurum detayları ofisimiz tarafından sadece bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Birleşik Krallık’ta staj yapmayı planlayan öğrencilerimiz dilerlerse aynı firmalar veya kurumlar ile irtibata geçebilirler. Kurumlar tarafından kabul edilmeleri ve ofisimiz
tarafından Erasmus+ öğrencisi olarak seçilmeleri durumunda staj
faaliyetinde bulunmaları mümkündür.

In this article, we have compiled the institutions that our students completed their internship in the UK in previous years.
There is no agreement between the companies mentioned in this
content and KTU Office of International Relations. Within the
scope of Erasmus+ Internship Mobility, there is no requirement
for an inter-institutional agreement. The related institutions are
found by the students themselves to do an internship. The details of the institutions in this article are shared by our office for
information purposes only. Students planning to do an internship
in the UK can contact the same companies or institutions if they
wish. If they are accepted by the institutions and selected as
Erasmus+ students by our office, they can do an internship.
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“King’s College London” 1829 yılında kurulmuştur ve İngiltere’nin
bilimsel araştırmalar açısından prestijli üniversitelerinden biridir. Üniversitede öğrenim görmüş veya çalışmış 12 kişi Nobel Ödülü alma
başarısı göstermiştir. DNA’nın yapısının anlaşılmasında büyük katkısı
olan dünyaca ünlü bilim kadını Rosalind Franklin, 1951-1952 yılları
arasında bu kurumdaki biyofizik laboratuvarında çalışmalar yürütmüştür. Üniversite bünyesinde; Edebiyat, Diş Hekimliği, Tıp, Hukuk, Doğa
& Matematik Bilimleri, Hemşirelik & Ebelik ve Sosyal Bilimleri fakülteleri yer almaktadır. Geçmiş yıllarda KTÜ Tıp Fakültesi’nden öğrenciler,
bu kurumda Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında staj faaliyetinde
bulunmuşlardır.

King’s College London was founded in 1829 and is one of the
prestigious universities in England for scientific research. Twelve
people who have studied or worked at the university have succeeded in getting the Nobel Prize. Rosalind Franklin, a worldfamous scientist with a great contribution to understanding the
structure of DNA, conducted studies in the biophysical lab of this
institution between 1951-1952. Within the university, there are
faculties of Letters, Dentistry, Medicine, Law, Nature & Mathematical Sciences, Nursing & Midwifery and Social Sciences. In the
past years, some students of KTU Medicine Faculty, completed
their Erasmus+ Internship Mobility in this institution .

“Regent’s Centre for Transnational Studies”, “Regent’s University
London” isimli üniversiteye bağlı bir uluslararası araştırma merkezidir.
Merkez, uluslararası eğitim ve kültür gibi konular üzerinde araştırmalar yapan bir kimliğe sahiptir. Uluslararası bankacılık, pazarlama, sığınmacılar ve göç yönetimi gibi konularda da çalışmalar yürüten kuruluşta, geçmiş dönemlerde üniversitemizin Uluslararası İlişkiler bölümü
öğrencileri yaz stajlarını tamamlamışlardır.

“Regent’s Centre for Transnational Studies” is an international
research centre within the body of “Regent’s University London”.
The centre conducts research on topics such as international
education and culture. The institution where studies like international banking, marketing, refugees and migration management
are carried out, hosted some students of our university’s International Relations department as summer interns.
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Londra’da bulunan bir firma olan “Gama Mediterranean Foods
Ltd.”, 1991 yılında kurulmuştur ve Birleşik Krallık’ta işlenmiş gıda
ticareti yapmaktadır. Özellikle Türk markalarını pazarlayan bu firmada, geçmiş yıllarda Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz
staj faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Bir Türk girişimi olan firma, yüzden fazla personel ve taşımacılık ağıyla sadece Londra’da değil
Büyük Britanya’nın diğer bölgelerinde de faaliyet göstermektedir.
“Gama Mediterranean Foods Ltd.”, a company based in London,
was established in 1991 and trades in processed food in the UK.
The company which markets Turkish brands in particular hosted
students of our Industrial Engineering Department in the past years as interns. The company, which is a Turkish enterprise, operates not only in London but also in other parts of Great Britain with
more than a hundred personnel and transport network.

“Richard Language College”, İngiltere’nin Bournemouth kentinde
bulunan ve İngilizce eğitimi veren bir dil okuludur. 1964 yılında
açılan dil kursu, 2014 yılında “British Council” tarafından akredite
edilmiştir. Bir haftalık hızlandırılmış kurslardan bir akademik yıl
boyunca devam eden kurslara kadar seçenekler sunan kurum, aynı
zamanda İngiltere akredite dil merkezleri kuruluşu olan “EnglishUK”
üyesidir. Daha önceki dönemlerde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
öğrencilerimiz bu okulda yaz stajı gerçekleştirmişlerdir.

“Richard Language College”, located in Bournemouth, England, is
an English language school. The language course, established in
1964, was accredited by the British Council in 2014. The institution,
which offers options from one-week intensive courses to oneacademic year courses, is also a member of “EnglishUK”, the national association of English language centres in the UK. In previous
years, our students of the Department of English Language and
Literature completed their summer internships at this school.

“Solmaz Design and Construction”, Londra merkezli bir tasarım ve
inşaat firmasıdır. 2003 yılında kurulan işletme, “Royal Institute of
British Architects (RIBA)” başta olmak üzere, ülke genelinde ve
uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülmüştür. Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri, geçmiş dönemlerde bu
kurumda staj faaliyeti gerçekleştirmişlerdir.

Solmaz Design and Construction is a design and construction company based in London. Established in 2003, the company has been
awarded many national and international awards, including the
“Royal Institute of British Architects (RIBA)”. The students of the
Civil Engineering department of our university completed their
internships at this institution in previous periods.
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“Space Dimensioned Ltd.”, Londra merkezli olan ve 2000 yılında
kurulan bir firmadır. Firma tarafından tasarım, inşaat ve proje yönetim hizmetleri sunulmaktadır. Apartman dairelerinden müstakil
evlere, restoranlardan ofislere kadar her türlü yapı, kurumun iş
alanına girmektedir. Daha önceki yıllarda, üniversitemizin Mimarlık
bölümü öğrencileri bu firmada stajlarını tamamlamışlardır.

“Space Dimensioned Ltd.” is a London-based company founded in
2000. The company offers design, construction and project management services. All kinds of buildings, from apartments to detached houses, restaurants to offices, are in the business area of the
institution. In previous years, our students of the architecture
department completed their internships in this company.

“Manchester Central School of English”, 2005 yılında açılan ve
Manchester şehir merkezinde bulunan bir İngilizce dil okuludur.
British Council tarafından akredite edilmiş bir kurum olan işletme,
aynı zamanda EnglishUK üyesidir. Okul bünyesinde hem basılı hem
de dijital formatta kaynaklar barındıran bir kütüphane yer almaktadır. İngilizce öğretmenleri için “CELTA&IELTS Teacher Training”
eğitimleri de sunan dil okulunda geçmiş yıllarda üniversitemizin
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri yaz döneminde staj faaliyetinde bulunmuşlardır.

“Manchester Central School of English” is a language school located in the centre of Manchester and established in 2005. The enterprise, accredited by the British Council, is also a member of
“EnglishUK”. The school has a library that contains resources in
both printed and digital format. In the past years, English Language and Literature students of our university completed their internships during the summer term at the language school which
provides CELTA & IELTS Teacher Training for English language
teachers.
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“The Concept Fertility Clinic” is a health clinic in London that
offers infertility treatment services for both men and women. In
previous years, students of our medicine faculty completed their
summer traineeships in this clinic where embryo freezing, egg
freezing, frozen embryo transfer, ovulation induction, intrauterine insemination and sperm freezing & storage techniques are
applied.

“Concept Fertility Clinic”, Londra’da bulunan ve hem erkek hem de
kadınlar için kısırlık tedavisi hizmetleri sunan bir sağlık kliniğidir.
Embriyo dondurma, yumurta dondurma, dondurulmuş embriyo
transferi, ovülasyon indüksiyonu, rahim içi inseminasyon ve sperm
dondurma&depolama gibi teknikler uygulanan klinikte daha önceki
yıllarda Tıp Fakültesi öğrencilerimiz yaz döneminde staj faaliyeti
gerçekleştirmişlerdir.

“Lankelma Limited”, 1999 yılında Birleşik Krallık’ta faaliyet
göstermeye başlayan, koni penetrasyon testi ve zemin etüdü alanlarında uzmanlaşmış bir mühendislik firmasıdır. Zemin Mühendisliği alanında 2015 ve 2017 yıllarında “Ground
Engineering Awards” ödülüne layık görülen firmada, geçmiş
yıllarda, üniversitemizin Jeofizik Mühendisliği bölümü öğrencileri staj faaliyetinde bulunmuşlardır.
Lankelma Limited is an engineering company specialized in
cone penetration testing and ground surveying, which was
established in the UK in 1999. Students of our Geophysical
Engineering department completed their traineeships in
this company which was awarded with the “Ground Engineering Award” in 2015 and 2017.

Londra
merkezli
bir
firma
olan
“BarcodeXLimited”,barkod okuyucuları ve pos
cihazları başta olmak üzere bu tür elektronik
cihazlara yazılım ve donanım çözümleri sunmaktadır. Geçmiş yıllarda Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümünden öğrencilerimiz bu
kurumda staj faaliyetinde bulunmuşlardır.
BarcodeXLimited, a London based company,
offers software and hardware solutions to electronic devices including barcode readers and pos
devices. In the past years, students of our Electrical and Electronics department completed
their traineeships in this company.
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“XAD Communications”, Bristol şehrinde bulunan ve 2005 yılında
kurulmuş bir firmadır. Sabit, portatif ve mobil platformlar için ses,
görüntü ve büyük ölçekli veri depolama ağlarına yönelik özelleştirilmiş yazılım ve donanım çözümleri sunan firmada, daha önceki
yıllarda üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri
yaz stajlarını tamamlamışlardır. Firmanın hedef marketi; acil durum müdahalelerini, arama-kurtarma çalışmalarını ve güvenlik
hizmetlerini kapsamaktadır.

“XAD Communications” is a Bristol based company established
in 2005. In the previous years, students of our Computer Engineering department completed their summer traineeships at this
company which provides customized software and hardware
solutions for sound, video and large-scale data storage networks
of fixed, portable and mobile platforms. The company's target
market includes emergency response, search-rescue operations
and security services.

“Centre for Trust, Peace and Social Relations”, Coventry Üniversitesi’ne bağlı bir uluslararası araştırma ve proje merkezidir. Merkez
dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların toplumsal yaşantıları
üzerinde etkisi olan faktörleri, yaşam standartlarını ve güvenlik
sorunlarını araştıran projeler yürütmektedir. Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri geçmiş yıllarda bu kurumda staj
faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir.

“Center for Trust, Peace and Social Relations” is an international
research and project center affiliated to Coventry University. The
Center carries out projects that investigate factors affecting the
social life of people living all over the world, their living standards and security issues. In the past years, the students of International Relations Department of our university completed their
internships in this institution
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“Bromcom Computers Plc”, Londra’ya bağlı Bromley bölgesi merkezli bir yazılım firmasıdır. Okul yönetimi ile ilgili otomasyon sistemleri üzerinde uzmanlaşmış ve otuz yılı aşkın bir süredir bu
alanda hizmet sunan firmada daha önceki yıllarda üniversitemizin
Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri staj faaliyetlerini tamamlamışlardır. Bulut tabanlı çalışan bir sistem sunan Bromcom,
uluslararası standartlarda ISO 9001 kalite belgesi sahibidir.

“Bromcom Computers Plc” is a software company based in Bromley, London. In previous years, students of our Computer Engineering Department completed their internships at this company
which is specialized in automation systems related to school management and providing service in this field for more than thirty years. Offering a cloud-based system, Bromcom has ISO 9001 quality
certification of international standards.

“Cabot Communications Limited”, 1993 yılında kurulan Bristol
merkezli bir firmadır. Dijital televizyonculuk sektöründe, özellikle
“Digital Video Broadcasting(DVB)” olarak adlandırılan ve analog
yayına göre çok daha kaliteli görseller sunan sayısal video yayınlama alanında uzmanlaşmış firmada, geçmiş dönemlerde üniversitemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri stajlarını tamamlamışlardır. Birleşik Krallık’ın resmi yayın organı BBC
ile ortak çalışmalar yürüten firma 2008 yılında “En İyi İnteraktif
TV Teknolojisi” ödülünün sahibi olmuştur.

“Cabot Communications Limited” is a company based in Bristol
and was founded in 1993. At the company which specializes in
digital television industry especially in “Digital Video Broadcasting
(DVB)” that offers much higher quality images compared to analogue broadcasts, students of our Electrical and Electronics Engineering department completed their traineeships. The company
that carries out joint work with the BBC, the official broadcaster
of the United Kingdom, received the “Best Interactive TV Technology” award in 2008.
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“Centre for Skin Sciences”, Bradford Üniversitesi’ne bağlı olan
ve dermatoloji alanında uzmanlaşmış bir araştırma merkezidir.
Bünyesinde plastik cerrahi ve yanık araştırmaları birimlerini de
barındıran kurumda özellikle dönüştürülebilir cilt ve saç kökü
konularında çalışmalar yürütülmektedir. Cilt sağlığı ve bakımı
konusunda endüstriyel işbirlikleri kuran ve sektördeki markalara
akademik danışmanlık hizmeti de sunan merkezde, daha önceki
yıllarda üniversitemizin Tıp Fakültesi öğrencileri yaz döneminde
staj faaliyeti gerçekleştirmişlerdir.

“Centre for Skin Sciences” is a research centre specializing in
dermatology, affiliated to the University of Bradford. At the institution which contains plastic surgery and skin burn research
units, studies are carried out on the subject of translational skin
and hair follicles. The students of our Medicine Faculty carried
out internship activities in the summer period at this centre
which establishes industrial cooperations in the field of skin
health and care and also provides academic consultancy services
to brands in the sector.

“University of Oxford”, Birleşik Krallık’ın ve dünyanın en tanınmış ve prestijli üniversitelerinden biridir. Üniversitede görev
yapmış ve yapmakta olan pek çok araştırmacı ve öğretim üyesi
uluslararası ödüllere layık görülmüşlerdir. Çeşitli alanlarda 52
Nobel Ödülü sahibi olan üniversitede, ayrıca 3 Fields Madalyası, 9
Balzan Ödülü, 7 Rolf Schock Ödülü ve 2 Abel Ödülü sahibi bulunmaktadır. Üniversitenin Malzeme ve Fizik bölümlerinin ortak bir
projesi olarak kurulan Uygulamalı Süperiletkenlik Merkezi’nde
geçmiş yıllarda üniversitemizin Fizik bölümünden bir doktora
öğrencisi staj faaliyetinde bulunmuştur.

“The University of Oxford” is one of the most renowned and
prestigious universities in the UK and the world. Many retired
and active researchers as well as academic staff members of the
university were granted international awards. The university is
the holder of 52 Nobel Prizes in various fields along with 3 Fields
Medals, 9 Balzan Awards, 7 Rolf Schock Awards and 2 Abel
Awards. In the past years, a PhD student in physics department
of our university carried out internship at the Applied Superconductivity Centre which was founded as a joint project of the
Materials and Physics departments at the University of Oxford.
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