2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Yararlanıcı Hibe Sözleşmesi Ek Maddeleri
Not: İlgili maddeler hibe sözleşmenizde de yer almaktadır.
2018-2019 Akademik yılında faydalanacağım Erasmus+ Hareketliliği çerçevesinde aşağıda yer alan maddeleri
kabul ediyorum.
Maddelerde belirtilen içerikler doğrultusunda sorumluluklarımı yerine getirmediğim takdirde Erasmus+ sürecim
hakkında YTÜ Erasmus+ Program Birimi’nin uygulayacağı yaptırımları kabul ediyorum.
Genel Maddeler
1) Başvuru sırasında sisteme kayıtlı olduğum e-posta adresimi ve Erasmus+ Program Birimi web sayfasını
(http://www.eu.yildiz.edu.tr) güncel bilgilendirmelerden haberdar olmak için takip edeceğimi,
2) Belge hazırlama konusunda ihtiyaç duyduğum her durumda Erasmus+ Program Birimi web sayfasından
güncel formları kullanacağım ve her belgeyi bilgisayar ortamında hazırlayacağımı,
3) E-posta ve telefon bilgisi değişikliklerini erasmus@yildiz.edu.tr adresine bildireceğim.
4) Yurtdışına çıkmadan önce ‘’Giden Öğrenci Denetim Formu-Gidiş’’ isimli belgede yer alan evrakları ve
yurt dışından döndükten sonra ‘’Giden Öğrenci Denetim Formu-Dönüş’’ isimli belgedeki evrakları
eksiksiz bir şekilde Erasmus+ Programı Birimine teslim edeceğimi,
5) Karşı kurumun resmi tatil tarihleri dışında Erasmus+ kapsamında bulunduğum yeri terk etmeyeceğim.
Terk etmem halinde olabilecek hibe kesintisini kabul ediyorum. İhtiyaç duyduğum her durumda
Erasmus+ Program Birimi ve Erasmus+ Bölüm Koordinatörümle iletişimde hareket edeceğimi biliyorum.
6)

Erasmus+ Programından ,Güz döneminde yararlanan öğrencilerin Dönüş Evraklarını eksiksiz bir şekilde
Erasmus+ Programı Birimine teslim etmesi için son tarih 10 Mayıs 2019, Güz+Bahar ve Bahar
döneminde yararlanan öğrencilerin Dönüş Evraklarını eksiksiz bir şekilde Erasmus+ Programı Birimine
teslim etmesi için son tarih 09 Kasım 2019’dur.

Akademik Tanınma ile İlgili Maddeler
1) Erasmus+ sürecimde ders değişikliği gerçekleştirdiğim takdirde aşağıda yer alan son tarih çerçevesinde
ders değişikliği formunu güncel ve İntibak A formunu e-posta yoluyla bölüm koordinatörüme
göndereceğim ve onay sonrası Erasmus+ Program Birimi’ne ulaşması konusunda gerekli takibi
yapacağım. İlgili tarihler sonrasında değişiklik belgesi talep etmeyeceğimi,
Değişiklik Sayfası Güz Dönemi Son Tarih: 07 Aralık 2018
Değişiklik Sayfası Bahar Dönemi Son Tarih: 03 Mayıs 2019
2) Erasmus+ Programımı tamamlayıp karşı kurumdan transkriptimi temin ettikten hemen sonra bölümde
intibak işlemlerime başlayacağım. Ayrıca İntibak B formu ve Kurul Kararı örneğinin Erasmus+ Program
Birimi’ne ulaştırılması konusunda gerekli takibi yapacağımı,
3) Karşı kurumdan aldığım tüm derslerin Learning Agreement formu,İntibak A formu ve İntibak B formunda
yer alması gerektiğini biliyorum ve almış olduğum dersleri kalmış olma durumumda bile YTÜ’de
saydıracağımı garanti ediyorum.

Hibe ile İlgili Maddeler
1)

Nihai hibe miktarımın Eramus+ Programımı tamamlayıp, karşı kurumdan temin edeceğim Katılım
Sertifikasında yer alan tarihler ve gerekli görülmesi halinde pasaportta yer alan giriş-çıkışlar göz önünde
bulundurularak yeniden hesaplanacağını biliyorum. (Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyet süresi en
az 90 gün, en fazla 360 gündür.)

2) Yurtdışına çıkmadan önce ve döndükten sonra gerçekleştirilmesi gereken Online Dil Sınavını(OLS) ve
Çevrimiçi anketi tamamlayacağım (Ayrıntı için e-mail adresinizi ve Erasmus+ Program Birimi web
sayfasını takip ediniz).OLS sınavlarının herhangi birini ve/veya Çevrimiçi anketi tamamlamadığım
takdirde nihai hibenim en az %5’inin kesileceğini biliyorum.
3) Dönüş evraklarını genel bilgiler kısmında belirtilen son teslim tarihlerinden sonra Erasmus+ Programı
Birimine teslim edersem toplam hibemin en az %5 ‘i oranın kesinti yapılacağını biliyorum.
4) Karşı kurumda almış olduğum toplam ECTS ders yükümün, En az 2/3’ünden başarılı olursam nihai
hesaplanan hibemin tamamını alacağımı, Hiçbir dersten başarılı olamamam durumunda nihai hibemin
en az %20 kesintili halini alacağımı, Derslerin tamamından F0 ile devamsız olarak dönersem ya da
dönüş evraklarını Erasmus+ Programı Birimine teslim etmezsem hibemin tamamının iade isteneceğini
biliyorum.
Sağlık Sigortası ile İlgili Maddeler
1) MADDE 5 Sigorta kısmında yazan uyarıları okudum. Bu uyarılar haricinde ayakta ya da yatarak tedavi
dahil her türlü hastalık durumunda Türkiye’ye de ki haklarıma sahip olacağım bir Yurt Dışı Sağlık
Sigortası yaptırmam gerektiğini biliyorum.

