
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORONA VİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE ERASMUS+ 

YÜKSEKÖĞRETİM KA103 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİK 

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI 

19.03.2020 

1) Yurtdışındayım, bulunduğum yerde fazla COVID-19 vakası bulunmuyor. Yine de 

ailem ve yakınlarım dönmemi istiyor. Kararsızım dönsem mi? 

 

Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle yurtdışında bulunan öğrencilerimizin bulunduğu yerde koruma 

önlemlerini alarak kalmaları yönündedir. Ancak dönmek isteyen öğrencilerimizin gerekli 

tedbirleri alarak ve mevcut riskleri göz önünde bulundurarak dönüş yapabilirler. 

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. Dönüşleri ile ilgili T.C. diplomatik 

temsilciliklerine danışabilir ve Konsolosluk Danışma hattını kullanarak sorularını 7-24 

iletebilirler. +903122922929 

 

2) Yurtdışındayım. Şu aşamada dönmek istemiyorum. 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=3Z7MrCQHO-

k&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. 

 

3) 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. Partner Üniversitemizde verilen online dersleri 

takip etmeniz ve yurtdışında kalmaya devam etmeniz yeterlidir. 
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4) Yurtdışındayım. Bulunduğum Üniversite COVID-19 nedeniyle tatil edildi. 

Türkiye’ye tatil amaçlı dönsem, Üniversite açılınca geri dönebilir miyim? Uzaktan 

eğitimime Türkiye’de devam edebilir miyim? 

 

Öğrencilerin yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun 

yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam 

edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabileceklerini göz önünde bulundurarak 

sadece kesin dönüş yapacak öğrencilerin Türkiye’ye dönmeleri tavsiye edilmektedir.  

Ancak; 19.03.2020 tarihinde 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 hibe alamayacak, İAÜ’de ders seçemeyecekler ve 

karşı ülkede eğitim kesintisi olması durumunda tekrardan İAÜ’ye devam edemeyeceği 

riskini alması ve 21 Mart 2020 tarihine kadar taahhütname imzalaması gerekmektedir. 

Taahhütname örneği e-mail olarak paylaşılacaktır. Taahhütnamesini son tarihe kadar 

erasmus@aydin.edu.tr adresine iletmeyen öğrencilerin faaliyetleri tanınmayacaktır. 

Türkiye’ye dönüş yapan-yapacak ve İAÜ’de eğitimine devam etmeniz durumunda mücbir 

sebep kuralları uygulanacak olup hareketliliğiniz 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.  

 

5) Yurtdışındayım. Bulunduğum ülke karantina altına alındı/alınacak. Uçuş iptali 

olan Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İspanya ve 

Norveç'teyim. Ne yapmam gerekiyor? 

 

Uçuşları durdurulan ülkelerden Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerimizin bulundukları 

bölgeye en yakın diplomatik temsilciliğimiz ile görüşerek, bilgi almalarını tavsiye 

etmekteyiz. 

http://mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa 

Bundan sonraki süreçte karantina alınan ülkeler dışında başka ülkelerden geçiş yaparak 

gelebilecek durumda olan öğrencilerin riskleri göz önünde bulundurarak karar vermelerini, 

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. 

 

6) Bulunduğum bölgede-şehirde COVID-19 vakaları artıyor. Dönmek istiyorum. Ne 

yapmam gerekiyor? 

  

Dönmeye karar verirseniz; kararınızı hem İAÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 

(erasmus@aydin.edu.tr) hem de partner üniversite Erasmus+ ofisine e-mail yolu ile 

bilgilendirmeniz gerekmektedir.  
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 Partner Üniversiteniz tatilse veya kapalıysa 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/en-

us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/DOCUMENTS-FOR-OUTGOING.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 4. 

Maddeyi dikkatlice okumanızı ve ona göre işlemlerinize devam etmeniz gerekmektedir. 

 

7) Ülkeye döndükten sonra ne yapmam gerekiyor? 

 

COVID-19’dan etkilenen ülkelerden geldiğiniz için döndüğünüzde 14 gün süreyle evden 

çıkmayarak istirahat etmeniz gerekmektedir. Riskli ülkelerden geliyorsanız ülkemizin 

verdiği uygulamalar kapsamında havaalanında karantina altına alınabilme durumunuz 

olabilir. Bu süre içerisinde kampüse girişiniz söz konusu olmayacaktır. 14 günlük 

istirahatinizin ardından COVID-19 test sonucunuzu ve pasaport mühürlerinizi gösteren 

sayfanın görüntüsünü İAÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne (erasmus@aydin.edu.tr) e-

mail olarak göndermeniz gerekmektedir.  

 

8) Ülkeye döndüm, COVID-19 semptomlarını taşıyorum. Raporu nereden alabilirim? 

Hangi hastaneye gitmeliyim? 

 

Söz konusu raporu, Rektörlük Makamımızın bildirdiği aşağıdaki ve diğer Sağlık 

Bakanlığı’nın onayladığı hastanelere gidip yurtdışından döndüğünüzü belirterek test 

yaptırabilir ve sonucuna ilişkin raporunuzu bize e-mail yoluyla (erasmus@aydin.edu.tr) 

iletebilirsiniz. 

 

Bahçelievler:  Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi   

Kartal: SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

9) COVID-19 Semptomları taşımıyorum. Yine de rapor almalı mıyım? 

 

Evet. Geldiğiniz ülkede veya yolculuğunuz esnasında virüsü ülkemize getirme ihtimaliniz 

olduğu için rapor almadan Üniversitemize girişiniz ve eğitiminize devam etme imkânınız 

bulunmuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/DOCUMENTS-FOR-OUTGOING.aspx
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/DOCUMENTS-FOR-OUTGOING.aspx
mailto:erasmus@aydin.edu.tr


 

 

10) 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 alınamadığını 

belgelemesi ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla geri ödenebilir.  

 

Öğrencilerimizin yatırdıkları yurt/kira, vize ve sigorta harcamaları karşılanabilir. Bu 

durumda karşılama mümkünse yapılan tüm masrafın iadesi şeklinde değil, iptal sonrası 

uğranılan zararın tazmini şeklinde olabilecektir. 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 teslim etmeniz gerekmektedir.  

 

Dönüşünüzde, tüm belgeleriniz incelenerek, Erasmus+ hibenizden düşülecek şekilde uygun 

bir hesaplama yapılarak Sizlere bildirim sağlanacaktır. 

 

11) COVID-19 nedeniyle bulunduğum ülkeden dönerken 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. 

 

12) 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. 

 

13) Erasmus+ hakkımı gelecek güz döneminde kullanabilir miyim? 

 

Hibelendirildiğiniz proje dönemine göre* tekrardan faaliyetten yararlanma imkânınız ve 

hibelendirme durumumuz; öncelik yeni seçilen öğrencileri olmak kaydıyla, kalan 

kontenjanlar ve mevcut hibemiz kapsamında değerlendirilecektir. 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. 

 



 

 

14) 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. 

 Eğitim ücretlerini yatıran öğrencilerimiz, Danışmanları ile ders kayıtları için iletişime 

geçip acil bilgi vermeleri gerekmektedir. 

 23 Mart itibariyle Üniversitemiz uzaktan eğitime başlayacağı 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. 


