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2020-2021 AKADEMIK YILI GÜZ YARIYILI 
Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketlerine İlişkin  

 
ÖNEMLİ DUYURU 

	
Küresel	 salgın	 Covid-19	 sürecinden	 kaynaklanan	 belirsizlikler	 devam	

etmekle	 birlikte,	 YÖK ve Türkiye Ulusal Ajansının yazıları ve duyuruları 
doğrultusunda,	 2020-2021	 akademik	 yılında	 Erasmus	 hareketliliğinden	
yararlanma	 hakkı	 kazanmış	 olan	 öğrenci	 ve	 akademik	 personelin	 Erasmus	
programından	 faydalanabilmeleri	 ve	mağduriyet	 yaşamamaları	 için	02.07.2020	
tarihinde	 Üniversitemiz	 Senato	 kurulunca	 da	 onaylanmış	 olan	 aşağıdaki	 süreç	
takip	edilecektir:		
	

-2020	 Program	 Rehberi	 kuralları	 çerçevesinde,	 mümkün	 olduğu	
durumlarda	 Erasmus	 personel	 hareketliliği	 çevrimiçi,	 çevrimiçi	 başlayan	
hareketliliğin	 fiziksel	 olarak	 veya	 salgının	 seyrine	 göre	 koşullar	 el	 verdiğinde	
fiziksel	hareketlilik	olarak	yürütülebilecektir.	

	
-2020/21	 güz	 dönemi	 Erasmus	 öğrenci	 hareketliliklerinin	 pandemi	

koşullarının	 seyrine	 göre;	 	 çevrimiçi	 gerçekleştirilmesi,	 çevrimiçi	 başlayıp	
fiziksel	 hareketliliğe	 dönüştürülmesi	 veya	 fiziksel	 başlayıp	 çevrimiçine	
dönüştürülme	 ihtimali	 göz	 önünde	 bulundurularak	 yürütülecektir.	 2020/21	
dönemi	 Erasmus	 öğrenim	 hareketliliği,	 anlaşmalı	 üniversitelerin	 durumları	 ve	
akademik	 takvimleri	 sıklıkla	 güncellendiğinden	 ötürü	 nominasyon	 işlemi	
akabinde	 hareketliliğin	 gerçekleştirilememesi,	 çevrimiçi	 gerçekleştirilmesi,	
çevrimiçi	 başlayıp	 fiziksel	 hareketliliğe	 dönüştürülmesi	 veya	 fiziksel	 başlayıp	
çevrimiçine	dönüştürülmesi	olasılıklarını	barındırmaktadır.	Yapılan	nominasyon	
işlemlerinin	 geçerliliği	 pandeminin	 kontrol	 altına	 alınması,	 sağlık	 ve	 seyahat	
düzenlemeleri	 normalleşesine	 göre	 şekil	 alacaktır.	 YÖK,	 Türkiye	 Ulusal	 Ajansı,	
Sağlık	 Bakanlığı	 vb.	 kurumların	 karar	 ve	 tavsiyeleri	 nominasyon	 işlemlerinin	
geçerlilik	kazanmasında	bağlayıcı	olacaktır.	

	
	
Önemli:	
	

1. Erasmus+ hareketliliği kapsamında yurtdışında antlaşmalı üniversitelerden 
kabul alan öğrenci, pandemi ya da başka mücbir sebep veya sebeplerden 



dolayı (karşı kurumun öğrenci kabul etmemesi, pandemi nedeniyle 
hareketliliğin tekrar askıya alınması, seyahat yasakları vb.) hareketliliği 
gerçekleştirememesi durumunda hareketliliği –ilgili Proje döneminde kalmak 
şartıyla– sürecin normalleşmesini takip eden dönemde gerçekleştirmek üzere 
başvuruda bulunabilecektir. Proje süresi bitimine kadar yapılabilecek 
ertelemeler ancak Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce belirtilen kurallar 
dâhilinde gerçekleştirilecektir. 

2. 2020-2021 akademik yılı Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanmak 
isteyen öğrencilerin birim koordinatörleri ile sürekli irtibat içerisinde 
bulunmaları gerekmektedir. 

3. Türkiye	Ulusal	Ajansının	Yükseköğretim	Kurumları	için	Yeni	Tip	Corona	
Virüs	 (COVID-19)	 nedeniyle	 Erasmus+	 Yükseköğretim	 KA103	
Öğrenci/Personel	Hareketlilik	 Faaliyetlerine	 İlişkin	 Sık	 Sorulan	 Sorular	
ve	 Cevapları	 versiyon	 4-22.05.2020	 belgesi	 uyarınca	 pandeminin	
devam	etmesi	ve	bundan	dolayı	hareketliliğin	ve	hareketliliğe	bağlı	
faaliyetlerin	 gerçekleştirilememesi	 durumunda	 öğrenci	 ve	
personelin	 yeni	 döneme	 ilişkin	 yapacakları	 harcamalar	 mücbir	
sebep	kapsamında	değerlendirilmeyecek	ve	karşılanmayacaktır.	

4. Nominasyonu yapılan öğrencinin yapacağı harcamalar (yurt, sigorta, vize, ev 
kiralama vb.) Türkiye Ulusal Ajansınca aksi yönde yazılı bir tebliğ 
yapılmadığı sürece mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyecektir. 

5. Hareketliliklerde seyahat(yol)-vize işlemleri ilgili gidilecek ülkenin 
kurallarına tabi olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin gidecekleri üniversitenin 
ilgili makamlarınca yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

6. Türkiye Ulusal Ajansı ve diğer resmî kurumlar pandemi ya da başka mücbir 
sebep veya sebeplere ilişkin yeni kararlar aldığı takdirde bu kararlar alındığı 
tarihten itibaren değişim programının faydalanıcıları için bağlayıcı kabul 
edilecektir. 

7. Mevcut gelişmelere bağlı olarak uygulama şartlarında değişiklik 
yapılabilecektir. 

 

	


