
ERASMUS
TOPLULUĞU

E R A S M U S  V A L İ Z İ  H A Z I R L A M A  R E H B E R İ

Erasmus'a gitmeye hazır mısın?
K O N T R O L  E T !



KONTROL LİSTESİ 

Sleeping aids
Elektronik Ürünler

Eğlencelik Eşyalar Değerli Eşyalar

Kişisel Bakım
Eşyaları

İlaçlar

KıyafetlerSeyahat Dökümanları

Yiyecek/İçecek
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BAVULUNU
KONTROL ET!

BAGAJ HAKKI

KOZMETİK

Her havayolu firmasının size
sağladığı farklı bagaj hakları
var. Bagajınızı hazırlamaya
başlamadan önce kesinlikle,
biletinizi almış olduğunuz
havayolu şirketinin bagaj kilo
limitlerini öğrenmeyi unutmayın.

İlk gittiğiniz zamanlarda ve
yolculuğunuz sırasında alışveriş
yapamayabilirsiniz. O yüzden
yanınıza küçük bir şampuan, diş
macunu, diş fırçası, krem gibi
ürünler ve her yerde kullanacağınız
bir kutu ıslak mendil alabilirsiniz.
Her zaman kullandığınız ürünler
varsa, ilk zamanlar için onları da
alabilirsiniz. Ama fazlasına gerek
yok, çünkü kullandığınız her şeyi
orada bulacaksınız.
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YİYECEK/İÇECEK

İLAÇLAR

Kurallar gereği et, süt ürünleri,
hayvansal gıdalar (yumurta, et,
balık, diğer hayvansal içeriklere
sahip ürünler) salgın hastalıklara
yol açabilme riski sebebiyle
Avrupa Birliği üyesi ülkelere
sokulması yasaktır. Yanınıza bu
ürünlerden alırsanız gümrükte
fark edilmesi durumunda el
konulacaktır. Ayrıca duruma göre
idari para cezası da uygulanabilir.  
 

Bavulunuzda bulunması gereken en
önemli şey ilaçlardır. Orada
eczaneden ilaç almak hem basit
değil, hem de ilaçları
bilmediğimizden aradığımız ilacı
anlatmak ve bulmak zor olabilir.
Bu yüzden yanınızda bir kutu  ağrı
kesici, bir kutu  soğuk algınlığı için
ilaç, bir kutu  antibiyotik  ve farklı
yiyecekler tüketeceğinizden,
olabilecek bağırsak hastalıkları
için ilaçlar alabilirsiniz.

Onun haricinde yanınıza Türk çayı, kahvesi ve lokumu almayı ihmal
etmeyin. Tabi ki cezve, en az 2 adet fincan olmazsa olmaz. Bunlar gurbette
memleket hasretini gidermenize yardımcı olacağı kadar yabancı
arkadaşlarınıza ikram etmeniz durumunda ülkemizin tanıtımında da rol
oynayacağı için valizinizin bir köşesine koyun, pişman olmayacağınızı
düşünüyoruz. Paket paket hazır çorbada valizinize ekleyebilirsiniz.
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ELEKTRONİK

Yanınıza belgelerinizi almayı
sakın unutmayın. Pasaport,
Learning Agreement, sigorta
sözleşmesi, kabul kağıdı, hibe
sözleşmesi, banka hesap özeti. Her
belgenizin fotokopisini çekin, bir
fotokopisini de ailenize bırakın.
Araba kiralama düşünceniz varsa 
yanınıza ehliyetinizi de almanız
gerektiğini unutmayın.

Dizüstü bilgisayarınız, kulaklık,
taşınabilir şarj cihazı, USB bellek,
taşınabilir hoparlör, telefonunuzun
kamerasından kaliteli ve rahat
taşınabilir olması durumunda
fotoğraf makinası. Bunları
yanınızda bulundurmanız bir çok
kez işinizi kolaylaştıracak ve daha
keyifli bir Erasmus geçirmenizi
sağlayacaktır.

Burada belirtmek isteriz ki yurt dışında kredi ya da banka kartlarınızı
kullanmak için kullandığınız kredi ve banka kartlarınızı yurt dışı
alışverişine açtırmanız gerekmektedir. Bununla beraber her ne kadar
arama yapmayacak olsanız dahi gitmeden önce Türkiye'de kullandığınız
hattınızı yurt dışı kullanımına açtırmayı unutmayın. Bu işlem bankanızın
telefon uygulamalarını kullanabilmeniz içinde oldukça önemlidir.

SEYAHAT
DÖKÜMANLARI
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Kıyafetlerinizi seçerken bagaj
limitiniz olacağını göz önüne
alarak mümkün olduğunca seçici
davranın. Erasmus süresince
mevsimsel değişiklik olacağını göz
önüne alarak kıyafetlerinizi
belirlemeniz daha uygun olacaktır.
Kıyafetlerinizin yanında Türkçe
okuma kitabı, Erasmus
maceralarınızı not alabileceğiniz
günlük, iskambil kağıdı canınız
sıkıldığında güzel vakit
geçirmenizi sağlayacaktır.

KIYAFETLER
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Valizde yerden tasarruf etmenin en iyi yollarından biri de giysileri
katlamak yerine onları yuvarlamaktır. Bu yöntemle küçük bir valize bile
çok eşya sığdırabilirsiniz.
Vakumlu poşetler valizde genellikle mont, nevresim gibi en çok yer tutan
giysiler için harika bir fikirdir. Aynı zamanda eve dönerken bu poşetlere
kirli çamaşırlar da konulabilir.



DEĞERLİ EŞYALAR
Paranızı nakit olarak götürüp orada
bir bankadan açtıracağınız hesaba
yatırmak en avantajlı durumdur.
Böylelikle her para çekmek
istediğinizde para kesintisine maruz
kalmazsınız. Üstelik öğrenci
olduğunuz için ücretsiz hesap
açtırabileceksiniz.
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Uçağa alınmayan eşyalar, seyahatimiz açısından oldukça önemlidir.
Birçoğumuz Erasmus’a giderken yanımızda götüreceğimiz eşyalara çok
dikkat eder, işimize yarayacak her şeyi almak isteriz. Fakat işimize
yarayacağını düşündüğümüz her şeyi almak yolculuğumuz açısından çok
da sağlıklı olmayabilir. Bu noktada uçağa alınmayan şeylere dikkat
etmemiz gerekiyor. Uçağa alınması yasak maddeler listelenmiştir.

BAGAJINIZA KOYMAMANIZ
GEREKENLER

Şuruplar (100ml’den fazlası)
İlaçlar (100ml’den fazlası)
Birden fazla çakmak
Her türlü silah
Elektrikli kaykaylar (hoverboard)
Biber gazı
Şırınga ve iğne
Mutfak bıçakları
Jöle (100ml’den fazlası)
Deodorant sprey (100ml’den fazlası)
Parfüm (100ml’den fazlası)
Örgü şiş
Mutfak bıçağı
Yanıcı maddeler
Manyetik mıknatıs

Sivri uçlu şemsiye
Çamaşır suyu
Olta
Bisiklet
Dağcılık malzemeleri
Tenis raketleri
Badminton raketleri
Golf malzemeleri
Kayak malzemeleri
Hokey takımları
İş aletleri
Şok cihazı
Kelepçeler
Boya, tiner gibi maddeler
Kesici ve delici diğer aletler



  ERASMUS'A 

  HAZIRSIN

 KEYİFLİ

 ERASMUS 

  DİLERİZ 

ŞİMDİGİTMEYE  HEPİNİZE 
BİR SÜRECİ  

Hazırlayan-Yasin Akün

ktoerasmuscommunityKTOErasmus

erasmustoplulugu@karatay.edu.tr


