YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GEMI INSAATI & GEMI MAKINELERI MUHENDISLIGI BOLUMU

ERASMUS BILGI SAYFASI
OGRENIM HAREKETLIGI-GIDEN OGRENCI (OUTGOING STUDENT) SUREC
REHBERI
Gemi Insaati ve Gemi Makineleri Muhendisligi Bolumu (GIGMM) ERASMUS+ bilgi sayfasina
hos geldiniz.
Asagida ERASMUS+ degisim programindan yararlanacak GIGMM ogrencilerinin takip etmesi
gereken islemler ozetlenmistir.
Basvuru ve sonraki islemlerinizde lutfen burada verilen talimatlara gore hareket ediniz.
Tesekkur eder, basarilar dileriz.
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Ferdi CAKICI, PhD Candidate
Feyyaz ARSLAN, PhD Candidate
Ibrahim OZSARI, PhD Candidate
Mustafa TASKIN, PhD Candidate
Bolum Baskani / Head of Department: Prof.Fahri Celik, PhD
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ERASMUS SUREC REHBERI:
GIDECEK/GIDEN
LISANS ve LISANSUSTU
OGRENCILERI ICIN
GITMEDEN ONCEKI SUREC

:

1. ERASMUS basvuru kosullari saglanmalidir, kosullarini saglayamayan ogrenciler basvuruda
bulunamazlar
Basvuru kriterleri:
 YTU AB Ofisinin yapacagi yabanci dil sınavından en az 50 puan almak,
 lisans öğrencileri için not ortalamasının en az 2.20/4.00,
lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 olması
2. YTU AB (ERASMUS) Ofisi (http://www.eu.yildiz.edu.tr/) tarafindan ilan edilen basvuru
takvimine gore hareket edilmelidir
Basvurularin alinmasi, yabanci dil sinavina giris, sonuclarin ilani vb islemler belirli ve kesin
bir takvime gore Ofis tarafindan gerceklestirilmektedir
3. ERASMUS degisim programi kapsaminda bolumumuzun anlasmasi oldugu bolumler
incelenerek, gerekli sartlar saglanmalidir.
İstenen dil ve seviye, ogrenci degisiminin lisans ya da yuksek lisans seviyesinde olup olmadigi,
vs),
BOLUMUMUZUN ANLASMASİ OLDUGU BOLUMLER
INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENTS
COUNTRY UNIVERSITY
Belgium

University Of Liege

France

Ecole Centrale De Nantes

Germany

DEPARTMENT/FACULTY

University of Duisburg-Essen
Kiel University of Applied Sciences
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Dept. of Naval Architecture & Marine
Engineering, Inland Navigation &
Maritime Transport System Analysis
Laboratory of Hydrodynamics,
Energetics, Atmopsheric Environment
Ship Technology & Transport
Systems
Shipbuilding & Maritime Technology

Technical University of Berlin
Greece

National Technical University of Athens

Italy

University of Naples Federico II

Dynamics of Maritime Systems
School of Naval Architecture & Marine
Engineering
Dept. of Electrical Engineering &
Information Technologies,
Dept. of Industrial Engineering

Gdansk University of Technology
Poland
West Pomerian University of Technology
Spain
University of A Coruna
United
Strathclyde University
Kingdom
Georgia Batumi State Maritime Academy

Faculty of Naval Architecture & Marine
Engineering
Faculty of Maritime Technology &
Transport
College of Maritime & Naval Machines
Dept. of Naval Architecture & Ocean
and Marine Engineering
Batumi State Maritime Academy

4. Ogrencilerin, YTU AB Ofisi tarafindan AGNO ve yabanci dil sinavindan alinan puanlarin
toplamina gore olusturulan listeye gore Bolum ERASMUS Komisyonu tarafindan anlasmali
universitelerin ilgili bolumlerine yerlestirilmesi (nomination process)
Bu asamada basvurulmasi dusunulen universitelerle yapilan anlasmalarda istenen dile ait
sertifika o gune kadar elde edilmis ve yerlestirilme islemi esnasinda Bolum ERASMUS
Komisyonuna sunulabilir olmalidir. Ornegin Almanca B2, Italyanca A1 vb.
5. Yerlestirilen ogrenci listesinin Bolum ERASMUS Komisyonunca YTU AB Ofisine onay icin
gonderilmesi
6. Yerlestirilen ogrenci listesinin YTU AB Ofisince onaylanmasini muteakip ogrencilerin
yerlestirildigi universitelerin ERASMUS Ofislerine ogrenci bilgilerinin Bolum ERASMUS
Komisyonunca gonderilmesi
7. Ogrenci bilgilerinin, ogrenci hangi universite/bolume yerlestirilmisse, ilgili
universitelere/bolumlere bildirildiginin ogrencilere gonderilecek birer e-posta ile duyurulmasi
8. Yukaridaki islemlerin tamamlanmasindan sonra her bir ogrencinin, yerlestirildigi universitenin
ERASMUS Ofisine e-posta ile ulasarak gerekli sartlari, bilgileri, evraklari vs ayrintli bir
sekilde ogrenmesi gerekmektedir.
Nomination işleminden önce iletişime geçmek tavsiye edilmemektedir.
9. Hem YTU hem de karsi tarafca istenecek belgelerin hazirlanmasi gerekmektedir.
Bu formlar:
 Form-A
3/6




Learning Agreement (LA)
Ders Esdegerlik Formu

(Learning Agreement Form (LA), Ders Esdegerlilik Formu, Intibak Formu-A (Form-A)),
Form-A doldurulurken asagidaki temel hususlara dikkat edilmelidir:
Karşı kurumdan bir dönem için 30 ECTS, iki donem icin 60 ECTS `lik ders seçimi yapılması
gerektigi unutulmamalidir. Bazı olağan dışı durumlarda (ders açılmaması, ders çakışması,
ders saydıramama gibi) bir dönem için 25-35 ECTS aralığında ders seçimi
yapılabilmektedir. Ancak 25 ECTS’in altında ve 35 ECTS’in üzerinde ders seçimi
yapılmamalıdır.
Seçilen herhangi bir dersin saydirilabilmesi icin Bolumumuzde karşılığının bulunması
gerekmektedir. Bolumumuz ders planinda karşılığı bulunmayan bir dersin LA, Form-A ve
Form-B`de `KARSILIGI YOKTUR` ibaresiyle belirtilmesi gerekmektedir.
Öğrencinin başarılı veya başarısız olması intibak yapilmasina engel teskil etmediginden, tüm
derslerden kalinmis olsa dahi her bir dersin intibakı muhakkak yapılacaktir.
Intibak islemlerinin en guncel Form-A`ya gore yapilacagi unutulmamalidir. Dolayisiyla,
yapilacak ders degisikliklerinin Form-A`ya islenmedigi durumlarda eski Form-A dikkate
alinacagindan ve Form-B ile Form-A uyusmayacagindan ogrenci acisindan problem
olusacaktir, bu nedenle ders degisikliliginin yapilmasi durumunda Form-A en gec IKI
HAFTA ICERISINDE mutlaka guncellenmelidir.
Bir Yuksek Lisans (YL) ogrencisi GIGMM ders planina gore en fazla iki (2) lisans dersi
alabilir ki bu dersler ogrenci tarafindan ilk kez aliniyor olmalidir. Ayrica, alinabilecek bu
iki ders GIGMM ders planina gore 3. veya 4.sSinif dersi olmalidir. Bir YL lisans ogrencisi
icerik olarak GIGMM ders planinda lisans programindaki derslere karsilik gelen uc ve
daha fazla ders alamaz. Aldigi bu iki dersin icerikleri buradaki lisans derslerine sayilacaksa
da bu dersler 3. veya 4.sinif dersine tekabul etmelidir.
Yeni FBE yonetmeligine gore ERASMUS degisim programindan yararlanacak bir
YL/Doktora ogrencisi en fazla iki ders saydirabilir.
Bir Doktora ogrencisi, icerigi buradaki lisans derslerinden herhangi birine tekabul eden bir
ders alabilir ancak saydiramaz.
10. Ilgili belgelerden Ders Esdegerlilik, Form-A ve Learning Agreement (LA) Formunun;
ogrenci, komisyon uyelerinden hangi uyeye tanimlanmissa (ilgili liste ogrencilere onceden
gonderilecek) ilgili uyeye teslim edilmesi,
11. YTU AB Ofisi ve/veya karsi tarafca istenen diger belge ve formlarin hazirlanip ilgili yerlere
teslim edilmesi,
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12. Öğrencilerin gitmeden önce tüm evraklarını eksiksiz olarak tamamlamaları ve Erasmus
Giden Öğrenci Dosyası hazirlayarak bir kopyasını kendilerine atanan Bolum ERASMUS
Komisyon uyesine teslim etmesi.
13. Hak kazandigi halde gitmekten vazgecenlerin Feragat Dilekcesi doldurarak Bolum
ERASMUS Koordinatorune imzalatmasi ve kopyasini atandigi komisyon uyesine, islak imzali
olan nushasini YTU AB Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

İLGİLİ ÜNİVERSİTEYE GITTIKTEN SONRA OLASI
DEGISIKLIKLERDEN KAYNAKLANAN ISLERE AIT SUREC

:

1. Gitmeden LA, Ders Esdegerlilik ve Form-A`ya islenerek Fakulte Yonetim Kurulunca
onaylanan ve YTU AB Ofisine gonderilen derslerden bazilarinin çeşitli sebeplerden dolayı
açilmamasi, alinma sartlarinin yanlis bilinmesi vd sebeplerden dolayi degistirilmesi
gerekiyorsa:


Alinamayacak bu ders(ler)in silindigini ve yerine alinacak dersin eklendigini gosterir LA
formunun 5. ve 6. sayfalarinin doldurularak gittiğiniz kurumdaki Koordinator/Ofise
onaylattirilmasi



Yeni alinacak derslere ait Ders Esdegerlilik Formunun doldurulmasi



Yeni ve son durumu gosterir Form-A belgesinin, silinen derslerin cikarilip, yeni alinan
derslerin eklenmiş ve böylece alinan tum dersleri (sadece yeni eklenen dersler degil)
gosterecek sekilde yeniden duzenlenerek gimint@yildiz.edu.tr adresine, değişklik
yapılmasının sebepleri de belirtilerek gönderilmesi gerekmektedir.



Degisikliklerin yukaridaki belirtilen evraklarla degisiklik tarihinden itibaren en gec iki
hafta icerisinde Bolum ERASMUS Komisyonuna bildirilmemesi durumunda yurda
donuste teslim edilmesi gereken Form-B, gidilmeden once onaylana Form-A dikkate
alinarak degerlenirilip, durum Bolum ERASMUS Komisyonu tarafindan YTU AB Ofisine
bildirilecektir.

YURDA DONDUKTEN SONRAKI SUREC

:

2. Ogrencinin yurda donusunu muteakip, orada aldigi dersler ve notlarini gosterir transkiptle
beraber Form-B`yi hazirlayarak (Form-A ile Form-B`nin her ikisinde de ayni dersler yer
almalidir, bu nedenle ders degisikligi yapildiginda Form-A mutlaka guncellenmelidir),
gitmeden once onaylatilmis ya da yapilan ders ekle/sil isleminden sonra guncellenmis Form5/6

A`larini ve degisiklikleri de iceren onayli LA belgelerinin hem basili nusha hem de *.doc ve
*pdf uzantili olarak dijital ortamda ilgili komisyon uyesine iletmelidir.
LA+Transkript+Form-B+Form-A`nin, öğrenciye atanmış Bolum ERAMUS Komisyon
uyesine tesliminden sonra, Fakultede intibak islemleri yapilarak, evraklar YTU ERASMUS+
Birimine iletilecektir.
NOT:
İntibak-B formu hazırlanırken öğrencinin karşı kurumdan aldığı tüm dersler (Transkriptte yer
alan-yer almayan) dikkate alınacaktir.
Öğrencinin Learning Agreement+Changes belgelerinde olupta, Transkriptte olmayan tüm
derslerin (daha önce hazırlanan İntibak-A formu doğrultusunda) intibak işlemleri BAŞARISIZ
olarak degerlendirilecektir.
3. Yukaridaki evraklarla beraber her ogrenci gittigi ulke, universite, bolum ile ilgili temel ve
faydali olabilecegini dusundugu konulari (gidis, donus islemleri, orada iken yapilmasi gereken
islemler, akademik ve kulturel ortam vs) iceren bir A4 sayfasini gecmeyecek izlenim yazisi
yazarak Bolum web sayfasinda ilan edilmek uzere atandiklari Bolum ERASMUS Komisyon
uyesine teslim edeceklerdir.
4. Programdan yararlanip yurda donen ogrencilerden YTU ERASMUS+ Birimi, bir takim
evraklar istediginden, YTU ERASMUS+ Birimi ile temasa gecilerek bunlarin ogrenilmesi,
hazirlanmasi ve YTU ERASMUS+ Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
5. Programdan yararlanip yurda donen ogrenciler, hangi universiteye gitmislerse ilgili
universiteden Bolumumuze ogrenci gelmesi halinde, o ogrencilere yardimci (buddy) olarak
atanacaklardir. Buddy olarak atanacak bir ogrenci,
 Bolumumuze gelecek ogrencilerin havaalanindan karsilanmasi,
 YTU AB Ofisine goturulmesi, evrak islemlerinin yapilmasinda yardimci olmasi,
 YTU AB Ofisi tarafindan gelen yabanci ogrencilere yonelik duzenledigi Oryantasyon
Programina katilmasinin saglanmasi,
 Bolumun ve Bolum Koordinatorunun tanitilmasi
gibi islemlerden sorumlu olabileceklerdir.

-------------------------------------------------------------------SON-------------------------------------------------------------------
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