İstanbul Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
COVID-19 Salgınına Yönelik

SIKÇA SORULAN SORULAR -vr. 1
27.04.2020
İstanbul Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Covid-19 pandemisi sürecinde T.C.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansının yaptığı yönlendirmeler ve
tavsiyeler doğrultusunda Fakülte/Enstitü Koordinatörleri ile koordineli bir şekilde çalışmakta;
öğrencilerimizi mağdur durumda bırakmayacak tedbirleri ve uygulamaları içeren bir hareket
planı oluşturmayı öncelik olarak kabul etmektedir. Gerek halen sürdürülen 2019-2020
döneminde Erasmus programından yararlanmaya hak kazanmış ve yurtdışında bulunan
öğrencilerimizin durumunu ve gerekse de 2020-2021 dönemi hareketliliğine ilişkin idari ve
mali takip sürecini hassasiyetle sürdürmeye gayret göstermektedir. Bu doğrultuda
öğrencilerimizin zihinlerinde oluşan sorulara daha net bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla
Erasmus Koordinatörlüklerine sıklıkla yöneltilen soruların cevaplarını içeren bu Sıkça Sorulan
Sorular dosyası hazırlanmıştır. Bu dosyada yanıtlarını bulamadığınız soruları
erasmus@istanbul.edu.tr adresine yönlendirmeyi ihmal etmeyiniz.
Ulusal Ajans’ın 16.04.2020 tarihinde yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları
İçin Yeni Tip Corona Virüs (COVID-19) Nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103
Öğrenci/Personel Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
Versiyon 3 belgesi için https://www.ua.gov.tr/media/tauas1g1/coronavirüs_sss_16042020.pdf linkini incelemeyi unutmayınız.
Konuya yönelik gelişmeler ile ilgili son duyurular için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü resmî
web sayfasını (https://erasmus.istanbul.edu.tr) ve sosyal medya hesabını
(https://twitter.com/iuerasmus) takip ediniz.
Tüm dünyayı acımasızca etkileyen Covid-19 pandemisinin mümkün olan en kısa süre içerisinde
sonlanmasını ve üzerimizde bıraktığı olumsuz sonuçları beraberce aşabilmeyi temenni
ediyoruz. Bu süreç içerisinde başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm İstanbul Üniversitesi
Erasmus ailesine destekleri ve anlayışları için teşekkür ediyoruz.
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2019-2020 dönemi Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine ilişkin sorular
o COVID-19 salgını yüzünden Türkiye’ye geri dönüş yaptım/geri dönüş yapmak
istiyorum. Ne yapmalıyım?
Yurda geri dönüş yaptıysanız veya yapmak istiyorsanız talebinizi öncelikle Birim Erasmus
Koordinatörünüze iletmeniz gerekmektedir. Yurda geri dönüş sürecinizle ilgili her aşamada
Birim Erasmus Koordinatörünüzle irtibat içerisinde bulunmanız sürecin sağlıklı bir şekilde
yürütebilmesi açısından önem arz etmektedir.
Yurda geri dönüş yaptıktan sonra misafir olduğunuz kurumun online eğitiminden (varsa)
faydalanmanız mümkündür. Bu durumda; faaliyetinizin tamamlanmış sayılacağını
unutmayınız.
Yurda geri dönüş yaptıktan sonra Erasmus+ hareketliliğinden feragat etmek istemeniz
durumunda feragat formunu doldururken Covid-19 pandemisi nedeniyle geri dönüş yaptığınızı
bildirmeniz önem arz etmektedir. Bu durumda 12.03.2020 tarihli İstanbul Üniversitesi Senato
Kararı doğrultusunda İstanbul Üniversitesindeki eğitim sürecine intibakınız sağlanacaktır.
Yurda geri dönüş süreciyle ilgili olarak Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarının talimatlarını
uygulamanız gerekmektedir.
ÖNEMLİ:
Yurda geri dönüş ile ilgili olarak; Ulusal Ajansın SSSv.3 belgesinde konuya ilişkin
ifadelerine dikkat ediniz!
Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesilerek yurda dönülmesi ve faaliyetin
sonlandırılması:

Katılımcının kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak 3. maddede belirtilen ve geri
alınamayan harcamalar (Seyahat, yurt/kira, vize-sigorta) ödenir. Faaliyetin sonlandırılmış̧
olması nedeniyle, olağan mücbir sebep hükümleri çerçevesinde, aynı sözleşme dönemi
içerisinde faaliyetin tekrar gerçekleştirilmesi mümkündür. Faaliyetin tekrar edilip
edilmeyeceğine; etkilenen faaliyet sayısı, anlaşma kontenjan sayısı, bütçe gibi etkenler
değerlendirilerek aynı durumdaki tüm katılımcılara eşit ve şeffaf uygulanmak şartıyla
yükseköğretim kurumu tarafından karar verilir. Tekrar gerçekleştirilen faaliyet olağan şekilde
hibelendirilecektir. Faaliyetin sözleşme süresi içerisinde gerçekleştirilemediği durumda,
katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10
puan uygulanmaz.
Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, on-line eğitimle faaliyetin
tamamlanması:
Katılımcının yurda dönüş̧ yaparak on-line eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; kalış̧
süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan
harcamalar (Seyahat, yurt/kira, vize-sigorta) ödenir. Faaliyetin tamamlanmış̧ olması
nedeniyle, sözleşme dönemi içerisinde katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı
tanınmaz. Ancak hareketliliğin olağanüstü̈ koşullarda gerçekleştirilmiş̧ olması nedeniyle
katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10
puan uygulanmaz.
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o Misafir olarak bulunduğum üniversite online eğitime geçti. Bu durum Erasmus
hareketliliğimi etkileyecek mi?
Hayır, misafir olarak bulunduğunuz kurum eğitim-öğretim faaliyetlerine online devam etme
kararı almış ise (lisans veya lisansüstü program farkı gözetilmeksizin) Erasmus+ hareketlilik
faaliyetinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ulusal Ajansın SSSv3 belgesinde ifade edildiği üzere
bu durumda yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilecektir; ancak seyahat, vize,
konaklama vb. ek masraflar ödenmeyecektir.
o Erasmus+ hareketliliğine yurda geri dönüş yaptıktan sonra online olarak devam
edebilir miyim? Edebiliyor isem, hibe ödemem nasıl olacak?
Evet, yurda geri dönüş yaptıktan sonra misafir olduğunuz kurumun online eğitiminden (varsa)
faydalanmanız mümkündür. Bu durumda; hibeniz kalış̧ sürenize göre hesaplanacaktır.
Hibe ödemeleri ile ilgili detaylı bilgi için Ulusal Ajansın SSSv.3 belgesinin özellikle 3.
Maddesi ve eklerine başvurunuz.

o Yurda geri dönüş esnasında çok fazla ekstra harcama yaptım. Bu harcamaların geri
ödemesi yapılacak mı?
Covid-19 nedeniyle öğrencilerin yurda geri dönüş yapmaları durumunda ötelemeden veya
iptalden kaynaklı olarak geri alamayacakları harcamaların tazmini yapılabilmektedir. Tazmin
ödemelerinde bütçe imkanları dahilinde ödemenizin gerçekleştirileceğini unutmayınız.
Yapılacak tazminin program katılımcıları arasında adil, eşit ve şeffaf bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için izlenecek yöntemin belirlenebilmesi maliyet analizinin
tamamlanması ile mümkün olacaktır.
Bu nedenden ötürü yurda geri dönüşünüzden sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli
evraklarınız ve yaptığınız harcamalarınızla ilgili belgelerinizi dijital ortama aktararak
erasmus@istanbul.edu.tr adresine e-mail göndererek Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne
ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerinizi gönderirken okunabilir olduğundan ve e-mailiniz
içerisinde göndermiş olduğunuz belgelere ilişkin açıklamalara yer vermiş olduğunuzdan emin
olunuz. Salgın sonrasında teslim etmek üzere belgelerinizin orijinal nüshalarını saklamayı ihmal
etmeyiniz. Belgelerinize ilişkin gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır.
Geri ödemesi alınamayan harcamaların tazmini ile ilgili detaylı bilgi için Ulusal
Ajansın SSSv.3 belgesine başvurunuz.

o Üniversiteler kapalı olduğundan/karantinada olduğumdan geri dönüş belgelerimi
elden teslim edemiyorum. Ne yapmalıyım?
Covid-19 salgını nedeniyle Erasmus Kurum Koordinatörlüğü telefon ve mail aracılığıyla
hizmetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle elinizde bulunan belgeleri fotoğrafını çekerek veya
tarayıcı aracılığıyla dijital ortama aktararak erasmus@istanbul.edu.tr adresine
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gönderebilirsiniz. Belgelerinizi gönderirken okunabilir olduğundan ve e-mailiniz içerisinde
göndermiş olduğunuz belgelere ilişkin açıklamalara yer vermiş olduğunuzdan emin olunuz.
Belgelerinize ilişkin gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
Önemli Not: Salgın sonrasında teslim etmek üzere belgelerinizin orijinal nüshalarını
saklamayı ihmal etmeyiniz.
o COVID-19 nedeniyle Bahar dönemindeki değişim programına başlayamadım.
2020-2021 Güz dönemi bu hakkımı kullanabilir miyim? Ne yapmalıyım?
Ulusal Ajans’ın SSSv.3 belgesinde “Faaliyete geç başlanması ve hiç başlanamaması” bahsi
altında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.
o Faaliyetin uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması, eğitime ara verilmesi
gibi sebeplerle planlandığı tarihte başlayamaması durumunda; sözleşme süresi içerisinde
kalmak şartıyla, koşullar düzeldiği zaman faaliyet başlayacak ve öngörüldüğü şekilde
gerçekleştirilecektir. Geç̧ başlayan faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir.
o Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, faaliyetin
gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi alınamayan yukarıda belirtilen
harcamalar (seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vs) öğrenciye ödenir. Öğrencinin daha sonraki
sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan
uygulanmaz.

İstanbul Üniversitesi 2019 hibe sözleşmesinin uzatılması için gereken işlemleri yerine
getirmiştir. Ancak; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı 13 Mart 2020 tarihli
Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1 duyurusunun 4. Maddesine istinaden akademik
değişim programları, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş bulunmaktadır.
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
Bu nedenden ötürü bir sonraki döneme ilişkin sürecin nasıl işleyeceği konusundaki belirsizlikler
netleştiğinde durum Erasmus Kurum Koordinatörlüğü resmî web sayfasından
duyurulabilecektir. Lütfen Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfası ve sosyal medya
hesaplarından yapılan duyuruları takip ediniz.
o Sorularıma cevap bulamıyorum. Ne yapmalıyım?
Ulusal Ajansın SSSv.3 belgesinde veya bu SSSv.1 dosyasında sorularınıza cevap bulamadıysanız
lütfen erasmus@istanbul.edu.tr adresine yazınız. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü hibe
tazmini ve hareketliliğin ilerleyen dönemlerde kullanımına ilişkin hususlardaki belirsizlikler
netleştikçe web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam edecektir. Bu
nedenle konuya yönelik gelişmeler ile ilgili son duyurular için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
resmî web sayfasını (https://erasmus.istanbul.edu.tr) ve sosyal medya hesabını
(https://twitter.com/iuerasmus) takip etmeyi ihmal etmeyiniz.

2020-2021 dönemi Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine ilişkin sorular
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o Erasmus+ öğrenim ve staj programı durduruldu mu?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı 13 Mart 2020 tarihli duyuruya istianeden
ikinci bir duyuruya kadar akademik değişim programları durdurulmuş durumdadır. Pandemi
sonlandıktan sonra Erasmus+ hareketliliği kaldığı yerden devam edecektir.
o İstanbul Üniversitesi 2020-2021 yılı güz/güz ve bahar dönemi için başvuruları
devam ediyor mu?
Hayır. İstanbul Üniversitesi 2020/2021 Akademı̇k Yılı Güz/Güz+Bahar/Bahar Yarıyılları İçı̇n
Erasmus+ Öğrenı̇m ve/veya Staj Hareketlı̇lı̇ğı̇ başvuruları 3 Şubat 2020-02 Mart 2020 tarihleri
arasında yapılmış olup yabancı dil sınavı 07 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Pandeminin sonlanması durumunda sürece kaldığı yerden devam edilecek ve yerleştirmeler ile
ilgili süreç işletilecektir.
o Yabancı dil sınavına giremedim, ne yapmalıyım?
7 Mart 2020 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına
mücbir bir sebepten dolayı giremediyseniz mücbir sebebinizi belgeleyerek
erasmus@istanbul.edu.tr adresine yönlendirmiş olmanız gerekmektedir. Pandeminin
sonlanması ardından yerleştirme sürecine kalındığı yerden devam edileceğinden henüz mücbir
sebebinizi bildirmemiş iseniz belgenizin dijitalleştirilmiş halini en kısa süre içerisinde
erasmus@istanbul.edu.tr göndermeniz önem arz etmektedir. Lütfen Erasmus Kurum
Koordinatörlüğü resmî web sayfasındaki konuya ilişkin yapılan duyuruları takip ediniz.
o Erasmus+ öğrenim ve staj yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik değişim programları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı 13 Mart 2020
tarihli duyuruya istianeden ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş durumdadır. Bundan dolayı
Ulusal Ajans SSSv.3 belgesinde öğrenci/personelin seçilme durumlarında dahi hareketliliklere
katılamayacakları için yükseköğretim kurumlarının yeni ilana çıkılmamaları, çıkılan ilanların
sonuçlarının ilan edilmemesi tavsiye edilmektedir.
İstanbul Üniversitesinde 2020-2021 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği için 7 Mart
2020 tarihinde yapılan yabancı dil sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan
edilmiş; ancak Fakülte/Enstitüler tarafından öğrencilerin yerleştirmeleri yapılamamıştır.
Pandeminin sonlanması ile birlikte yerleştirme süreci kaldığı yerden devam edecektir.
Konu
ile
ilgili
22.04.2020
tarihli
duyurumuz
için
bkz.
https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/2020-2021-donemi-erasmus-ogrenim-ve-stajhareketliligi-icin-onemli-duyuru450056006F004900460065006800350030005A00440039007900700046006200610041004F
003200370077003200
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o Önümüzdeki dönem için Erasmus+ hareketliliğine kabul edilirsem ancak Covid19’a bağlı sebeplerden veya seyahat kısıtlamalarından dolayı eğitimime
başlayamazsam ne olacak?
Akademik değişim programları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı 13 Mart 2020
tarihli duyuruya istianeden ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olduğundan ötürü hakkınızı
pandeminin sonlanmasının ardından kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.
o 2020-2021 eğitim yılında değişim programı sonuçları açıklanmamış olsa da
hareketliliğe katılacağımı düşünüyorum. Şimdiden konaklama ve diğer hususlar ile
ilgili düzenleme yapabilir miyim?
Covid-19 salgını ne yazık ki tüm dünyayı etkileyen bir pandemi boyutuna ulaşmış durumdadır.
Önümüzdeki dönemde itibaren Erasmus hareketliliğinin normal şekliyle devam etmesini
temenni ediyoruz. Ancak normalleşme süreci her ülkede farklılık gösterebileceğinden ötürü
Erasmus hareketliliği yerleştirmeleri yapılmadan, konaklama ve diğer düzenlemeleri yapmanız
risk içermektedir. Ulusal Ajansın SSSv.3 belgesi doğrultusunda pandeminin devam etmesi
durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için öğrencilerin yapacakları herhangi bir
harcama mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyecek ve karşılanamayacağını
unutmayınız.
Konuya
ilişkin
22.04.2020
tarihli
duyurumuz
için
bkz.
https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/2020-2021-donemi-erasmus-ogrenim-ve-stajhareketliligi-icin-onemli-duyuru450056006F004900460065006800350030005A00440039007900700046006200610041004F
003200370077003200
o Sorularıma cevap bulamıyorum. Ne yapmalıyım?
Ulusal Ajansın SSSv.3 belgesinde veya bu SSSv.1 dosyasında sorularınıza cevap bulamadıysanız
lütfen erasmus@istanbul.edu.tr adresine yazınız. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü hibe
tazmini ve hareketliliğin ilerleyen dönemlerde kullanımına ilişkin hususlardaki belirsizlikler
netleştikçe web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam edecektir. Bu
nedenle konuya yönelik gelişmeler ile ilgili son duyurular için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
resmî web sayfasını (https://erasmus.istanbul.edu.tr) ve sosyal medya hesabını
(https://twitter.com/iuerasmus) takip etmeyi ihmal etmeyiniz.
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