
 
 

EVS KATILIM ŞARTLARI KABUL DİLEKÇESİ (Seçilenler için ) 
     EVS kurallarında olmamasına rağmen proje v e bütçenin hesaplı-isabetli kullanımı için bu evrak Dış İlişkiler Ofisince 
hazırlanmıştır. Gönüllü Hizmeti  öncesi, zamanı ve sonrası için Dış İlişkiler Ofisinin kurumsal iç prensibi gereği belirttiği 
aşağıda listelenen kurallar EVS’e katılmaya hak kazanmış öğrencileri bağlar. 

1-EVS süresince, vize sınav, dönemine denk gelirse döndüğünüzde bölüm vize sınav telafisi yapılır. Açık öğretim- ÖSYM 

-diğer merkezi ve final sınavlarınızın telafisi kesinlikle yapılamaz. Katılımcı seçildiği ve onayladığı ayda yaz okulu 
bütünleme sınavı vb. mazeret göstererek geri gelirse cezayı ödemek zorunda kalır.( kalan gün sayısınca 20€ + dönüş 
bileti ) 

 

2-Mücbir sebep ( Ölüm afet- kurul raporlu ameliyat ) olmaksızın gitmekten 3 haftaya kala vazgeçildiğinde gönüllünün 

yerine gidecek yeni kişinin - gruptakilerin uçuşlarıyla aynı saatte olan biletin tutarını- %100 olarak vazgeçen tarafından 
ödenmek zorundadır. Gitmeye 3 haftadan az kaldığında sebepsiz vazgeçildiğinde vazgeçen bilet + kurumsal zararı 
ödemeyi kabul eder. Uçak bileti için katılımcının vereceği isim soy isim doğum tarihi gibi bilgilerin yanlışlığın doğacak 
zarar kendisine aittir. 

 

3-Projeye katılımı ve uçak ile seyahati engelleyecek herhangi bir hastalığınızın olmadığını ayrıca yakın bir süreçte 

olunmuş bir ameliyat katılımcı tarafından Dış İlişkiler Ofisine resmi evrakla belirtilmemişse sorumluluk katılımcıya aittir. 

 
4--Proje süresince Türkiye’nin ve kamu kurumu olan üniversitenin  itibarını sarsacak hareketlerde ( terör – hırsızlık –
gidilen ülke düzenini bozacak eylemler ve söylemler ) bulunulursa katılımcı hakkında yasal işlem başlatılır. 

 
5- Proje dönüşünde a-Uçak Biniş Kartları b- Memleketinizden veya Erzurum’dan İstanbul’a kadar c-İstanbul’dan 
dönüş şehrinize  olan otobüs /tren biletini uçaksa sadece biniş kartları ( Asılları A4 kağıdına yan yana yapıştırılıp 2 
adet fotokopi) - d-Dönüşte e-mailinize gönderilecek Nihai Rapor Formunu e- (eğer tarafınıza Rektörlük aracılığıyla  Gri 
Pasaport tanzim edilmişse ) Gri Pasaportun aslının katılımcı tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Yeşil ve Bordo 
pasaportu olanlar teslim etmesine gerek yoktur. 

 

6- Konaklama için aynı evde, apartta veya yurtta bay-bayan kalım olabilir FAKAT aynı odada kesinlikle Bay-Bayan beraber 
KALAMAZ. Mutfak – Tuvalet - Banyo ortak kullanım olabilir.  

 

7-Katılımcı ikamet ettiği / eğitim gördüğü vb.  şehirden İstanbul’a ve İstanbul’dan ikamet ettiği / eğitim gördüğü şehre kendi 
imkanı ve sorumluluğunda gidişten max.3 gün önce veya dönüşte en fazla .üç gün sonra dönebilir. Yurtdışı uçuşundan 
en az 3 saat önce İstanbul’da havalimanında grup arkadaşı/larıyla hazır olunması gerekmektedir. Katılımcıya havalimanın 
Sabiha veya Atatürk H.Limanı olduğu Rektörlük tarafından bildirilecektir. Yurt içi bilet bedeli olarak min. 50TL destek verilir. 
Proje bütçe durumuna göre bu rakam Kara Yolları Genel Müdürlüğü rayiç bedelleri üzerinden* en fazla. 150-200TL olabilir. 
Polonya varış ve dönüş için kullanılacak tren için 120TL ödeme yapılır ayrıca Yunanistan Xylakstro Otobüs için gidiş dönüş 
100TL harici destek verilir.  

 

8- Proje faaliyetinin başlama ve bitiş tarihi yurtdışı uçak bilet uygunluğu durumuna göre en fazla 7 gün esneyebilir.  
9-Ulusal Ajansın düzenleneceği i eğitimlere kabul alınırsa ve kendi rızası dâhilinde erken gitmeyi kabul ederse  toplantı 
harici günler için konaklama ve diğer masraflar katılımcıya aittir. Toplantı harici günler ve yurtdışına gidiş ve dönüşte 
İstanbul’da veya başka bir şehirde kalınacak fazla günlerde oluşabilecek problemlerde Rektörlük sorumlu değildir. Yurt içi 
toplantı ve yurt dışı proje uçuşlarında uçak mücbir bir sebepten kalkamaz ve rötarlı olursa hava yolunun sunabileceği 
şartları diğer bir uçuş beklenmeli; iki uçuş arasında havalimanı bekleme esnasındaki masraflardan (ekstra yeme içme –
otel-  araba kiralama vb. )  katılımcı sorumludur. 

 
Bu evrak evrak imzalandığında katılımcı proje detaylarını –şartlarını ( konaklama – cep harçlığı- yolculuk- sigorta – kriz 
yönetimi- pasaport – vize ) bildiğini ayrıca gidilecek ayda hiç bir merkezi sınavın (KPSS-ALES-YDS- Açık öğretim ve 
Formasyon gibi)  ve iş -ameliyat yaz-kış okulu bütünleme sınavları, staj  vb. olmadığını kabul eder. 

Mezun olunacak tarih :                        
(Mezun olacağınız tarih ile EVS ‘e gideceğiz ay arası en fazla 1 ay olabilir) 

 
İsim Soy isim:  

               
İmzalan tarih:  

 

İMZA 
 

“Kabul ediyorum”( El Yazısı): 
 


