CORONA VİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE
ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM KA103 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİK
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI
15.06.2020
Aşağıdaki soru ve cevaplar 22.05.2020 tarihli Türkiye Ulusal Ajansı’nın Sıkça Sorulan
Sorular kitapçığı kapsamında revize edilmiştir. Mücbir sebep kapsamındaki ödemelerin
ne ölçüde yapılabileceği Üniversitemizin ilgili sözleşme kapsamında kalan hibe miktarına
bağlı olarak değişecektir.
1) Yurtdışındayım, bulunduğum yerde çok fazla COVID-19 vakası bulunmuyor.
Yine de ailem ve yakınlarım dönmemi istiyor. Ne yapmalıyım?
Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle yurtdışında bulunan öğrencilerimiz bulunduğu yerde koruma
önlemlerini alarak kalmaları gerekmektedir. Ancak dönmek isteyen öğrencilerimizin uçuşlar
kaldırılmadan önce gerekli tedbirleri alarak ve mevcut riskleri göz önünde bulundurarak
dönüş yapabilirlerdi. 27 Mart itibariyle Türkiye’ye tüm giriş ve çıkışlar durdurulduğu için şu
aşamada öğrencilerimizin bulundukları ülkedeki şartlara ve kurallara uymalı ve eğitim
almakta oldukları Üniversitenin online derslerine devam etmelidir. Uçuşların normale
dönmesi durumunda bulundukları ülkelerden ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimiz,
böyle bir kararı Erasmus+ sözleşmelerinden kaynaklanan taahhütleri üstlenmeleri koşuluyla
ve bulundukları ülkelerdeki kurumları ve ülkemizde bağlı oldukları kurumları ile istişare
ederek vermeleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. Acil durumlar ile ilgili en
yakın T.C. diplomatik temsilcilikleri ile iletişim halinde kalmanızı önermekteyiz.
(http://mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa) Ayrıca Konsolosluk Danışma hattını kullanarak
sorularınızı 7-24 iletebilirsiniz. +903122922929
2) Yurtdışındayım. Bulunduğum ülke karantina altına alındı/alınacak. Ne yapmam
gerekiyor?
Acil durumlar için Diplomatik temsilciliklerimiz, İAÜ ve bulunduğunuz Üniversite ile
iletişim halinde kalmanızı önemle hatırlatırız. Eğer bulunduğunuz ülke karantina veya
olağanüstü hal altında ise; lütfen ülkedeki kurallara ve önlemlere uyunuz ve ihlal etmeyiniz.
Böyle bir durumda sorularınızı Diplomatik Temsilciliklerimize ve Konsolosluk Danışma
hattına iletebilirsiniz.
3) Yurtdışındayım. Dönmek istememiştim. Önlem almama gerek var mıdır?
Sağlık Bakanlığımız; yurtdışında olan öğrencilerimizin bulundukları yerde koruma altına
almalarını, kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini, evlerinde-yurtlarında odalarını
havalandırarak, dışarı çıkma zorunlu olursa o durumda maskelerini takarak, bu dönemi
kendilerini izole ederek geçirmelerini önermektedir. Yurtdışında kalan öğrencilerimiz kişisel
tedbirlerini almalıdır. Lütfen Sağlık Bakanlığının risklerden korunmak için 14 kuralı içeren
videosunu izleyiniz: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3Z7MrCQHOk&feature=emb_logo

Herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz
gerekmektedir. Yerel sağlık önlemlerine ve yerel makamların kararlarına uymaları ve
bulundukları ülkelerdeki Türkiye Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarının yönlendirmelerini
düzenli olarak izlemeleri tavsiye edilmektedir.
4) Yurtdışındayım. Bulunduğum Üniversite COVID-19 nedeniyle tatil edildi. Ne
yapmam gerekiyor? Hibemden kesinti yapılacak mıdır?
Bununla ilgili Sizlere iletilen duyuruyu e-mail yoluyla İAÜ Erasmus+ Kurum
Koordinatörlüğüne (erasmus@aydin.edu.tr) göndermeniz gerekmektedir. Hibenizden tatil
süresi için ekstra kesinti yapılmayacaktır. Tatil bittikten sonra Partner Üniversitemizde
verilen online dersleri takip etmeniz ve yurtdışında kalmaya devam etmeniz yeterlidir.
Öğrencilerimize salgın nedeniyle eğitimine ara verildiği tarihlerde, ara verilen bu süre resmi
tatil hükümlerine göre değerlendirilecek ve hibelendirilecektir. Bunun dışında
öğrencilerimize olağan hibesi dışında (seyahat, vize-sigorta harcaması vb.) hibe verilmez.
5) COVID-19 sebebiyle Türkiye’ye döndüm. Ne yapmam gerekiyor?
Dönmeye karar verme aşamasında; kararınızı hem İAÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü
(erasmus@aydin.edu.tr) hem de partner üniversite Erasmus+ ofisine e-mail yolu ile
bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 Partner Üniversiteniz tatilse veya uzaktan idare ediliyorsa orada bulunduğunuza dair
belgelerinizi e-mail yoluyla talep edip, onları da beraberinizde getirebilirsiniz. Partner
Üniversite ve Erasmus+ ofisleri açık ise belgelerinizin orijinallerini almanızı tavsiye
etmekteyiz.
 Duration sheet formunun hem arrival hem de departure bölümünü partner üniversiteye
imzalatıp, mühürletmeniz gerekmektedir. Form için: https://www.aydin.edu.tr/enus/international/erasmus/outgoing-students/Pages/DOCUMENTS-FOROUTGOING.aspx
 Partner üniversiteden ayrılmadan önce COVID-19 vakası nedeniyle oradan ayrıldığınızı
belirten bir yazıyı partner üniversite Erasmus+ ofisinden almanız gerekmektedir.
 Pasaportunuzda karşı ülke ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinizin net bir şekilde yer
alması gerekmekte ve dönüşünüzü müteakiben e-mail yoluyla (erasmus@aydin.edu.tr)
paylaşmanız gerekmektedir.
 Eğer dönüş yapıp, oradaki derslere devam etmeniz söz konusu ise bu kitapçıktaki 7. Ve
16. Maddeyi dikkatlice okumanızı ve ona göre işlemlerinize devam etmeniz
gerekmektedir.
6) Ülkeye döndüm. Nelere dikkat etmem gerekiyor?
COVID-19’dan etkilenen ülkelerden geldiğiniz için döndüğünüzde 14 gün süreyle evden
çıkmayarak kimseyle görüşmeden istirahat etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda
havaalanında karantina altına alınmış da olabilirsiniz. 14 günlük istirahatiniz esnasında veya
sonrasında pasaport mühürlerinizi gösteren sayfanın görüntüsünü ve diğer evraklarınızı İAÜ
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne (erasmus@aydin.edu.tr) e-mail olarak göndermeniz
gerekmektedir.

7) Yurtdışındaydım. Bulunduğum ülkedeki şartlar sebebiyle Türkiye’ye geri döndüm.
Üniversite açılınca geri dönebilir miyim? Uzaktan eğitimime Türkiye’de devam
edebilir miyim?








Ülkemizin aldığı önlemler kapsamında tüm uluslararası hareketlilikler durdurulmuştur.
Bu kapsamda yurtdışına tekrardan çıkma şansınız YÖK tarafından hareketliliklerin
devam ettiğine dair onay sonrası mümkün olabilecektir.
Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen bilgilendirmeye istinaden Türkiye’ye COVID-19
sebebiyle dönen öğrencilerin isterlerse döndükleri Üniversitenin uzaktan eğitim
üzerinden verdikleri dersleri takip etmesi de mümkün hale gelebileceği bildirilmiştir. Bu
durumdaki öğrenciler yeni gelen kurallar kapsamında Türkiye’de olsalar bile hibe
alabilecektir.
Bu öğrenciler; İAÜ’de ders seçemeyecekler ve karşı ülkede eğitimin kesintisiz olması
durumunda tekrardan İAÜ’ye devam edemeyeceği riskini alması ve taahhütname
imzalaması gerekmektedir. Talep eden öğrencilere taahhütname örneği e-mail olarak
paylaşılacaktır. Taahhütnamesini 2 Nisan’a kadar erasmus@aydin.edu.tr adresine
iletmeyen öğrencilerin faaliyetleri tanınmayacaktır.
Türkiye’ye dönüş yapan ve İAÜ’de eğitimine devam eden öğrencilere mücbir sebep
kuralları uygulanacak olup hareketliliği sonlandırılmış sayılacak ve işlemler buna göre
yapılacaktır. Dolayısıyla karşı kurumda eğitim-öğretime devam etmiyor sayılacaksınız
ve burada kayıt yaptıracağınız için online olarak karşı kurumdan resmi olarak ders
alamaz ve saydıramazsınız. Dönüş yapan öğrencilerin akademik tanınmaları için bu
kitapçığın 16. maddesini okuyunuz.

8) Ülkeye döndüm, COVID-19 semptomlarını taşıyorum. Raporu nereden alabilirim?
Hangi hastaneye gitmeliyim?
Söz konusu raporu, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı hastanelere gidip yurtdışından
döndüğünüzü belirterek test yaptırabilir ve sonucuna ilişkin raporunuzu bize e-mail yoluyla
(erasmus@aydin.edu.tr) iletebilirsiniz.
9) COVID-19 Semptomları taşımıyorum. Yine de rapor almalı mıyım?
YÖK Başkanlığının en son duyurusuna istinaden; Bahar dönemi boyunca Üniversiteler
uzaktan eğitim yoluyla derslere devam edeceği ve kampüse girişler söz konusu olamayacağı
için öğrencilerimiz rapor alıp almama kararını kendileri verebilirler. Kararınızı verirken;
geldiğiniz ülkede veya yolculuğunuz esnasında virüsü ülkemize getirme ihtimalini önemle
hatırlatırız.
10) Korona virüsü mücbir sebep sayılıyor mu? Hibeyi geri iade edecek miyim?
Evet. Öğrencilerimizin hareketlilik iptalleri veya ötelemeleri mücbir sebep kapsamında
değerlendirilecek. Avrupa Komisyonu sistemine bu şekilde raporlanacaktır. Dönüşünüzde
Koordinatörlüğümüze sunduğunuz evraklara göre kaldığınız süre ve hak ettiğiniz hibe
hesaplanacaktır.

Erken dönüş yaptığınız için orada kalmadığınız sürenin hibe tutarı ve faturalarınız
hesaplanacak ve fark var ise sizden iadesi talep edilecektir. Ayrıca bu kitapçıktaki 13.
Maddeyi dikkatlice okumanızı ve ona göre işlemlerinize devam etmeniz gerekmektedir.
11) COVID-19 nedeniyle hareketliliğim iptal oldu veya ötelendi, iptal veya ötelemeden
kaynaklı harcamalarım karşılanır mı?










Öğrencilerimizin, hareketlilikle ilgili yapılan her harcaması eğer ötelemeden veya
iptalden kaynaklı olarak geri alınamayacak bir harcama niteliğine dönüşmüşse geri
alınamadığının belgelenmesi, iadenin kısmen veya tamamen mümkün olmadığının
belgelenememesi durumunda, katılımcının iadenin mümkün olmadığına yönelik imzalı
beyanının alınması ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla geri ödenebilir.
Öğrencilerimizin seyahat (dönüş bileti veya faaliyete başlanamaması halinde gidiş
bileti), yatırdıkları geri alınamayan yurt/kira, vize ve sigorta harcamaları karşılanabilir.
Bu durumda karşılama mümkünse yapılan tüm masrafın iadesi şeklinde değil, iptal
sonrası uğranılan zararın tazmini şeklinde olmalıdır.
Ancak öncelikli olarak, seyahat ve konaklama için ödediğiniz ücretleri ilgili
Kurumlardan geri talep etmeniz gerekmektedir.
Ayrıca 14 günlük self-izolasyon döneminizden sonra seyahat ve konaklama
faturalarınızı da İAÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüze (erasmus@aydin.edu.tr)
adresimize tek bir e-mail içerisinde dilekçeniz ile birlikte iletmeniz gerekmektedir.
Dönüşünüzde, tüm belgeleriniz incelenerek, Erasmus+ hibenizden düşülecek şekilde
uygun bir hesaplama yapılarak Sizlere bildirim sağlanacaktır.
Ayrıca bu kitapçıktaki 13. Maddeyi dikkatlice okumanızı ve ona göre işlemlerinize
devam etmeniz gerekmektedir.

12) COVID-19 nedeniyle bulunduğum ülkeden dönerken aldığım uçak biletimi
Üniversitem karşılar mı?
İhtiyaç durumunda kalan öğrencilerimiz için evet. Genel Program kuralları gereği seyahatlere
ilişkin tüm harcamalar ekonomi sınıfı olmalıdır. Öğrencinin bulunduğu ülke ile uçuşlar askıya
alındı ise öğrencinin hareketlilik yaptığı ülkeden farklı bir ülke üzerinden yurda dönmesi
durumunda yapılacak ekstra seyahat harcaması da tazmin edilebilir. Öğrencimizin masrafları
hak ettiği hareketlilik hibesinden düşülecektir. Ayrıca bu kitapçıktaki 13. Maddeyi dikkatlice
okumanızı ve ona göre işlemlerinize devam etmeniz gerekmektedir.
13) Ek ödemeler nasıl değerlendirilecek? Birçok ödeme yaptım geri alamadım. Veya
daha fazla yurtdışında kalmam gerekebilir? Üniversitem mağduriyetimi giderir mi?
Tekrardan Erasmus+ programına başvursam puanım düşer mi seneye tekrar gidebilir
miyim?


COVID-19 salgını mücbir sebep durumuna özel; kalınan süreye ilave olarak ödenecek
ek masrafların yanı sıra, öğrenciye sözleşmesinde belirlenen azami hibeden daha fazla
tutarda ödeme yapılabilecektir. Her durumda katılımcılara verilebilecek tutar,
üniversitenin kendi Erasmus bütçesi içerisinde değerlendirilerek, üniversitenin sözleşme
tutarını geçmeyecek şekilde belirlenecektir.





Öğrencilerimizin belirtilen tüm masraflarının karşılanamaması halinde, aynı durumdaki
tüm öğrencilere aynı şartlar uygulanarak şeffaf ve adil bir yöntem Üniversitemizce
belirlenerek ve uygulanacaktır.
İptal edilen / ara verilen ve ötelenen hareketliliklere ilişkin, karşılaşılan duruma göre
aşağıdaki seçenekler uygulanır.

a) Faaliyete geç başlanması ve hiç başlanamaması:
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. Geç başlayan faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir.
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 kendisine -10 puan düşümü uygulanmaz.
b) Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesilerek yurda dönülmesi ve faaliyetin
sonlandırılması:
Öğrencilerimizin kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak 11. maddede belirtilen
harcamalar Üniversitemizin bütçe durumuna bağlı olarak ödenir. Faaliyetin sonlandırılmış
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
Üniversitemiz tarafından karar verilecektir. Faaliyetin sözleşme süresi içerisinde
gerçekleştirilemediği durumda, katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere
katılması halinde kendisine -10 puan düşümü uygulanmaz.
c) Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, online eğitimle faaliyetin
tamamlanması:
 Öğrencilerimizin yurtdışından geri dönmeden, eğitim aldıkları kurumun online
eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin
tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmeyecektir.
Faaliyetlerinizin olağan Erasmus şartlarında gerçekleştirilememiş olması nedeniyle
katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine
-10 puan uygulanmayacaktır.
 Öğrencilerimizin yurda dönüş yaparak online eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde;
katılım sertifikasında bulunan tarihlerine-kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave
olarak 11. maddede belirtilen harcamalar Üniversitemizin Erasmus+ bütçesine göre
ödenir. Faaliyetin tamamlanmış olması nedeniyle, sözleşme dönemi içerisinde
öğrencimize yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmayacaktır. Ancak hareketliliğin
olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle öğrencilerimize daha sonraki
sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmaz.

d) Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, yurda dönülmesi, fiziksel
eğitimin tekrar başlaması ile misafir olunan kuruma tekrar gidilerek tamamlanması:
Öğrencilerimizin salgın nedeniyle eğitimine ara verildiği tarihlerde, ara verilen bu süre resmi
tatil hükümlerine göre değerlendirilir ve hibelendirilir. Katılımcıya olağan hibesi yani
bireysel destek hibesi dışında (seyahat, yurt-kira vize-sigorta harcaması vb.) hibe verilmez.
e) Faaliyete başlanması, tamamlanması, uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya
alınması nedeniyle yurda dönülememesi:
Öğrencilerimizin uluslararası seyahatlerin askıya alınması nedeniyle Türkiye’ye dönemediği
süre için aylık Erasmus hibesi ödenmeye devam edilecektir. Uluslararası hava ve kara
sahalarının ulaşıma kapandığı tarihler Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüzce takip edilerek
öğrencilerimizin geç dönüşünün doğruluğu belirlenecektir. Öğrencilerimizin akademik
takvim bitmesine rağmen kalması durumu söz konusu olursa bunu acilen
Koordinatörlüğümüze (erasmus@aydin.edu.tr) bildirmesi gerekmektedir.
14) Erasmus+ hakkımı gelecek güz döneminde kullanabilir miyim?
Faaliyetini tamamlayan öğrencilerin tekrardan başvuru yapmaları ve seçilmeleri
gerekmektedir. Yararlanamayan öğrenciler ise; hibelendirildiğiniz proje dönemine göre*
tekrardan faaliyetten yararlanma imkânınız ve hibelendirme durumumuz; öncelik yeni
seçilen öğrencileri olmak kaydıyla, kalan kontenjanlar ve mevcut hibemiz kapsamında
değerlendirilecektir. (Bkz. Madde 13-a/b) Bu kapsamda bir talebiniz varsa; döndükten sonra
bize e-mail yoluyla Erasmus hakkınızı devretmek istediğinizi belirten bir dilekçe
göndermeniz gerekmektedir. Erasmus sürenizin kullanamadığınız kadar olan kısmı için
sürecinizi değerlendirecek ve sonucu Sizlere bildirilecektir. Lütfen Koordinatörlüğümüzün
bu konudaki duyurularını takip ediniz.
*Web sitemizden kazandığınız döneminizi kontrol edebilirsiniz.
15) Üniversiteye dönünce derslerime devam edebilecek miyim? Kaybettiğim derslerin
telafisi olacak mı? Direkt vize sınavına mı gireceğiz? Devamsızlıktan kalır mıyım?
Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında olup COVID-19 kapsamında mücbir
sebep kapsamında ülkemize dönen öğrencilerimizin ders intibakları hususunda mağduriyet
yaşamamaları için gerekli tedbirler kurumumuz tarafından alınacaktır.






Devamsızlık sorununuz olmayacaktır.
Üniversiteler öğrencilere kapalı olduğu için, Üniversitemiz öğrencilerimizin kayıt
yapabilmesi için gerekli esnekliği sağlayacaktır.
İAÜ’de kaydınızı yaptırarak Bahar Dönemi derslerine girebileceksiniz. E-mail yoluyla
Danışman Hocanıza ve Bölüm Başkanınıza evraklarınızı ve döndüğünüzü bildirmeniz
gerekmektedir. Danışman hocalarınız sistem üzerinden kayıt yenileme işlemlerini
gerçekleştirebilecektir.
Eğitim ücretlerini yatıran öğrencilerimiz, Danışmanları ile ders kayıtları için iletişime
geçip acil bilgi vermeleri gerekmektedir.





23 Mart itibariyle Üniversitemiz uzaktan eğitime başladığı için dersleri evden devam
etmeniz mümkün olacaktır, lütfen Üniversitemiz tarafından yapılan ubis üzerindeki
duyuruları takip ediniz.
Her türlü akademik sorunuz ve telafileriniz için Bölüm Başkanınız ve Danışman
Hocanızla acilen iletişime geçmenizi tavsiye etmekteyiz.

16) Öğrenim Anlaşmasında belirlenen program tamamlanamadan Türkiye’ye
dönülmesi halinde akademik tanınma nasıl sağlanır?





Öğrencilerimiz Türkiye’ye döndüğünde kendisine geç kayıt imkânı sunulması ve
eğitimine İAÜ’de devam etmesi koşuluyla akademik tanınma sağlanacaktır.
Öğrencilerimiz Türkiye’ye döndükten sonra yurtdışındaki üniversitede açılan online
eğitime katılarak eğitimine devam etmesi ve dönem sonunda transkriptini sunması
koşuluyla İAÜ’de akademik tanınması sağlanacaktır.
Öğrencilerimiz Türkiye’ye döndüğünde yurtdışındaki üniversitenin açtığı veya İAÜ’de
açılan online eğitim olanaklarından yararlanmak üzere seçim yapması ve tercih ettiği
online eğitimi devam etmesi mümkündür. Her 2 Üniversitenin online derslerine eş
zamanlı olarak katılmak mümkün değildir.

17) Mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması gereken mezuniyet
sonrası staj hareketliliğinde mücbir sebep ile süre uzatımı yapılabilir mi?


Proje bitiş süresini geçmeyecek ve mezuniyet sonrasında 1 yıl içinde gerçekleşme
kuralına uyacak şekilde erteleme yapılabilir. (Komisyonun daha sonraki
bilgilendirmeleri çerçevesinde bu kural aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.)



Mezuniyet sonrası stajı gerçekleştirmek için 6 ay ek süre verilmiştir. Bu durumda;



COVID-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet sonrası staj faaliyeti proje bitiş
süresini geçmeyecek ve mezuniyet sonrasında 18 ay içerisinde gerçekleşme kuralına
uyacak şekilde ertelenebilir.

18) Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sağlanabilecek midir?
Avrupa Komisyonu COVID-19 salgını sebebiyle OLS ile de ilgili çeşitli kararlar almıştır.
Buna göre:


Hareketliliklerine devam eden öğrencilerimizin var olan sürelerine ek olarak hareketlilik
bitiminden sonra geçerli olmak üzere 4 ay ek kurs süresi tanımlanabilecektir.



An itibarıyla hareketliliğe başlaması gereken ancak pandemi sebebiyle hareketliliğe
başlayamayan ve OLS sistemine henüz erişimi olmayan katılımcılara dil ve kurs lisansı
verilebilecektir.

19) Sınırlar açılırsa Türkiye’ye veya ülkeme dönmek istiyorum, ne yapmam gerekiyor?






Dönüş yapacak olan öğrencilerimiz THY ve Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu
temsilcileri ile koordineli bir şekilde seyahatlerini planlamalarını yapmaları ve akabinde
seyahat tarihlerini Koordinatörlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.
Dönüş yapmadan önce yurtdışında eğitim aldığınız kurumdan aşağıda belirtilen dönüş
belgelerini hazırlanmasını istemeniz ve akabinde aşağıda online forma yüklemeniz
gerekmektedir.
Hareketliliğinizin bitiş tarihi itibariyle 4 hafta içerisinde bu linkte bulunan online forma
https://forms.gle/W9VWFvxDQE18mvFT8
aşağıdaki
evrakları
yüklemeniz
gerekmektedir, lütfen formu eksik belge ile yüklemeyiniz, aksi takdirde formunuzun
geçersiz olacağını önemle belirtiriz.









Katılım Sertifikası: Confirmation of Mobility/duration sheet
Recognition Outcomes Form
Failed Courses Form (eğer dersten kaldıysanız)
OLS sınavı sonuçları (2. OLS sınavınız hareketliliğinizin sonunda direkt OLS
platformuna giriş yaparak tamamlanabilecekti. Ekstra bir e-posta Sizlere
gönderilmeyecektir.)
Transkript
Pasaport (giriş-çıkış fotokopileri)
AB katılım anketi (E-malinize gelecek olan anketi online olarak doldurmanız
gerekmektedir)

