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Kabul Mektubu Nedir? 

 

- Erasmus+ kapsamında staj yapmak üzere kabul edildiğinizi gösteren yazıdır. 

- Staj yapacağınız kurum tarafından gönderilir. 

- İngilizce “letter of acceptance” veya “acceptance letter” şeklinde ifade edilir.  

 

Kabul Mektubu Formatı (The Format of the Acceptance Letter) 

 

1) Öğrencinin tam adı-soyadı 

(Full name and surname of the student) 

2) Stajın gün/ay/yıl formatında başlangıç ve bitiş tarihleri 

(The start and end dates of the traineeship in day/month/year format) 

3) Staj yapılacak pozisyon veya departman 

(Traineeship Position or Department at the Host Institution) 

4) Staj yapılacak kurumun resmi mühür veya kaşesi 

(Official Stamp or Seal of the Host Institution)  

5) Staj yapılacak kurum yetkilisinin imzası 

(The signature of the responsible person at the Host Institution) 

6) Mektup İngilizce olmalıdır. 

(The letter should be in English) 

 

Kabul Mektubu Yükleme Sistemi / Son Tarih 

- Listede asil ve yedek olarak yer alan tüm öğrencilerin en geç 13 Şubat 2023 Pazartesi günü 

saat 16:00' ya kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu alarak bu linkte yer 

alan sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

- Belirtilen son tarih ve saatten sonra kabul mektubu yüklenmesi mümkün olmayacaktır. 

Öğrencilerin ek süre ve benzeri konulardaki bireysel talepleri dikkate alınmayacaktır. 

- Öğrenciler kabul mektuplarının istenen formata uygun olup olmadığını ilgili sistem 

üzerinden kontrol edebileceklerdir. Kabul mektubunuzun uygunluğunu kontrol ettirmek için 

ayrıca mail göndermenize gerek yoktur. 

- Kesin kararınızı verdikten sonra kabul mektubunuzu sisteme yüklemeniz gerekmektedir. 

Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi 

değiştirmeniz mümkün değildir.  

  

 

 

https://forms.gle/FNwyZ9fbRy9mTZbA8
https://forms.gle/FNwyZ9fbRy9mTZbA8


 

 

Örnek Kabul Mektubu 

 

 

 

 



 

 

KABUL MEKTUBU ALMA YOLLARI 
 

 

1) Staj Yeri Bulunabilen Web Sayfaları: 

 

* Bazı siteler ücret karşılığı çalışan ve staj yeri bulan aracı firmalara aittir. Sitelerin veya aracı 

firmaların güvenilirliği ve hizmet kalitesi için KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü 

garanti veremez. İlgili linkler bilgi amaçlı ve öğrencilere yardımcı olmak adına paylaşılmıştır. 

Dileyen öğrenciler inceleyebilirler. 

 

Genel: https://erasmusintern.org/ (Erasmus+ Programı tarafından desteklenmektedir.)  

 

 

Genel: http://www.europlacement.com/ 

Genel: https://europe-internship.com/placements/ 

Genel: http://globalplacement.com/en/search-internships 

Genel: https://www.iagora.com/work/en/internships 

Genel: https://www.gooverseas.com/internships-abroad 

Genel: http://abroad-internships.com/ 

Portekiz: http://placementinportugal.com/ 

İsveç: https://studyinsweden.se/life-in-sweden/internships/ 

İtalya: https://www.internships-italy.com/en/ 

İspanya: https://www.internshipinspain.com/ 

Almanya: http://www.backinjob.de/praktikum/ 

Almanya: http://www.meinpraktikum.de/ 

Hollanda: https://stageplaza.nl/stage_zoeken/ 

Çek Cumhuriyeti: http://www.internship-in-prague.eu/ 

Slovakya: http://www.placementslovakia.com/ 

 

 

2) Daha Önce Üniversitemizde Staj Yapılan Kurumlar: 

 

Aşağıdaki linke tıklayarak ve akademik yıl seçimi yaparak daha önceki yıllarda KTÜ 

öğrencilerinin Erasmus+ programı kapsamında hangi ülkelerde ve hangi kurumlarda staj 

yaptıklarını gösteren veritabanına ulaşabilirsiniz.  

Dileyen öğrenciler aynı kurumlarla irtibata geçebilirler: 

http://ea-basvuru.com/Arsiv/staj-verileri.aspx 
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