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BUDDY GUIDE & İÇİNDEKİLER
Buddy guide ESN Dokuz Eylul University’de
bulunan tüm Buddyler için yol gösterici bir
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MAIL
Buddy olarak atanmış olduğunuz Erasmuslu öğrenciye, kendinizi tanıtan ve de
aynı zamanda gerekli bilgileri içeren bir mail atmalısınız. Bu maili atarken aşağıdaki
örnekten faydalanabilirsiniz.
Not: Mail atarken bilgi bölümüne (cc) esndeu@esnturkey.org adresini eklemeyi
unutmayınız.
Hello, ….
My name is…, I am assigned by ESN Dokuz Eylul University to be your buddy during the … semester of
202… Education year. Erasmus Student Network (ESN) is a non-profit organization and we are going to
be voluntarily helping you. I will be your buddy to help you about Izmir, Turkey, university, transportation
etc. I'm attaching the links for Facebook and Whatsapp group. Please join if you haven't already. If you
need a place to stay please fill in the flat request form on Facebook. We will be informing you about the
orientation week, accommodation and furthermore. If you have any questions don’t hesitate to ask me.
Have a nice Erasmus adventure, Name and Surname.
Personal WhatsApp:
Personal Instagram:
ESNDEU WhatsApp link:
ESNDEU Facebook group link:
ESNDEU Web Sayfası:
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EV BULMA
Erasmuslu öğrenciniz ile iletişime geçtikten sonra, göndermiş olduğumuz
accomodation formunu doldurmuş ise bu süreçte kendisine kalacak uygun bir yer
bulmanız gerekmektedir. Öncelik olarak sadece oda isteyen öğrencilere yakın
çevrenizden güvendiğiniz kişilerin boş odalarına yerleştiriniz. Evin ve odanın gerekli
bütün eşyalara sahip olduğunu kontrol ediniz. Eğer öğrenciniz daire kiralamak
istiyor ise dairenin tamamen eşyalı olduğuna dikkat edin ve lütfen süreç hakkında
gerekli tüm bilgileri ilettiğinizden emin olun. Bunlar ;
1 aylık emlakçı parası
1 aylık depozito
1 aylık kira peşin
Apartman aidatı
Faturaların dahil olmaması
Not: Tutulacak dairenin bütün aboneliklerinin açık olduğunun
kontrolünü sağlayın. Sözleşmenin öğrencinin kendi adına
olduğuna dikkat edin.(Kişisel görüş: Tek dönemlik ev kiralamanın
yapılacak masrafları göz önünde bulundurduğumuzda mantıklı
bulmadığımızı belirtmek isteriz.)
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ORYANTASYON
Oryantasyon sunumu Dış İlişkiler Ofisi’nin belirlediği günde ve saatte, Dış İlişkiler
Ofisi tarafından Alsancak’ta bulunan Dokuz Eylül Rektörlüğü’nde gerçekleşir.
Bu oryantasyon sunumunda “Welcome Pack’ler“ dağıtılır. İçerisinde öğrenci kartı,
ikamet izni için gerekli belgelerin listesi ve Eshot kartı için gerekli öğrenci belgesi
bulunmaktadır.
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TÜRK SIM KARTI
Türk SIM kartını Erasmuslu öğrenciler kendi pasaportları ile alabilirler. Ama pasaport
ile alınan SIM kartlar sadece 90 gün boyunca kullanılır ve daha sonra bloke olur. Bu
konuda onlarla beraber gidip hattı kendi üzerinize alabilirsiniz. (Bir kişinin adına
birden fazla SIM kart alınabilir ve bunun yasal hiçbir yaptırımı yoktur.) Bu SIM kartlar
içerisinde TL bulunduğu sürece kullanılabilirler.
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İZMİRİM KART
İzmirim Kart yardımcı olabileceğiniz en kolay konudur. İhtiyacınız olan belgeler
şunlardır:
öğrenci belgesi (oryantasyonda verilecek),
1 adet biyometrik fotoğraf (PDF olabilir), 10 TL
Öğrenci belgesi ve fotoğraf ile direkt Konak’ta bulunan Eshot kartı çıkarma merkezine
gidip, güvenlik görevlisine Erasmuslu öğrenci için geldiğinizi belirtmeniz yeterlidir.
Erasmuslu öğrencilerin işlemleri farklı olduğu için sırada beklemenize gerek yoktur.
Belgeleri verdikten sonra size verilen numara ile (TC kimlik numaraları olmadıkları için)
Kemeraltı’nda bulunan Vakıf Banka’sına 10 TL yatırıp kartı teslim alabilirsiniz.
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OTURUM İZNİ
Oturum izni en karmaşık ama bir o kadar da önem verdiğimiz konumuzdur. Bu konuda
Erasmuslu öğrencilerimiz, sizin fazlasıyla yardımınıza ihtiyaç duyacaklardır. Öncelikle
oryantasyon sunumunda onlara verilecek olan listede neler yapmaları gerektiği
ayrıntılı şekide belirtilmiştir. Sizin yardımcı olabileceğiniz konular şunlardır;
1) Öncelikle öğrencinizin sağlık sigortasının İngilizce belgelerini Dış İlişkiler Ofisi’ne
gönderdiğinden emin olun. (Türkçe’ye çevirip kendilerine verilecektir.)
2) https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden çevrimiçi (online) randevu oluşturmalarını
isteyin. (https://www.youtube.com/watch?v=5MCi2FDdFP8 adresinden nasıl
doldurulacağını izleyip yardımcı olabilirsiniz.)
3) Erasmuslu öğrencinizin ikamet ettiği yerin adresinin noter onaylı belgelemesi
gerekmektedir. Bunun için de;
a) Eğer Erasmuslu öğrenci oda kiraladı ise, kira sözleşmesi kimin adına yapıldıysa o kişinin,
Erasmuslu öğrenci ile notere gidip beraber ikamet ettiklerine dair
belge çıkartması gerekmektedir (ama bu kişinin ikametgahı İzmir’de
olmak zorundadır, ikametgahı İzmir’de değilse emlakçısından
Erasmuslu öğrencinin adının da bulunduğu yeni bir kira sözleşmesi
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yapıp, o sözleşme ile notere gidip onaylatması gerekmektedir.)

OTURUM İZNİ
b) Eğer sözleşme Erasmuslu öğrenci üzerine ise direkt notere giderek sözleşmeyi
onaylatabilirsiniz (Erasmuslu öğrencilerin pasaportlarını aldıklarından emin olun).

4) Bütün belgeler hazırlandıktan ve işlemler sona erdikten sonra Erasmuslu
öğrencinin randevuya gitmeden önce Dış İlişkiler Ofisi’nden ikametgah
başvurularında istenilen bazı belgeleri alması gerekmektedir (öğrenci belgesi,
Türkçe sağlık sigorta poliçesi).
Not: Bazı Erasmuslu öğrencilerin SGK’ye gidip poliçelerini onaylatmaları
gerekmektedir. Bunun için Buca’da bulunan SGK dairesine gidip gerekli işlemleri
yapabilirsiniz.
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