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T.C Bahçeşehir Üniversitesi     
Akademik İlişkiler ve Uluslararası Programlar Direktörlüğü 

Exchange Programlar Ofisi 

SALGINDAN ETKİLENEN ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE 
ALINAN ÖNLEMLER 

OLUŞTURAN: SELİM ÖVÜNÇ ALTINKÖK, ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ 

Aşağıda yer alan sık sorulan sorular ve cevaplar Avrupa Komisyonu 

ve Türkiye Ulusal Ajansının yayımladığı bilgi paketleri dahilinde 

hazırlanmış olup, Bahçeşehir Üniversitesi’nin imzaladığı sözleşme 

gereği, hukuki bağlayıcılığı olan ve uyulması gereken hususlardır.   

 

2019-2020 Mezuniyet sonrası staja katılmayı planlayan öğrencilerimizi 

ilgilendiren madde no: 3’dür.  

 

2020-2021 Akademik Yılında yurt dışına gitmek üzere hak kazanan 

öğrencilerimizi ilgilendiren madde no: 5’dir.  

 

*DİĞER MADDELER 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİDİR. 



 

1) Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle faaliyete katılamamış öğrenci ve 

personel, proje dönemi sonuna kadar faaliyetlerekatılamazsa, bu hakları 

bir sonraki sözleşme dönemine devreder mi?  

 
Devretmez. Ancak Üniversitemizin, 2019-2020 Akademik Yılını kapsayan 2019 Proje Sözleşme 

dönemi 1 yıl uzatılmıştır ve son faaliyet tarihi 30.09.2021 olarak güncellenmiştir.  

 

2) Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle hareketliliği iptal etmiş veya 

ötelemiş öğrencilerin bu iptal veya ötelemeden kaynaklı hangi 

harcamaları kabul edilebilir:  
 

Hareketlilikle ilgili yapılan her harcama, eğer ötelemeden veya iptalden kaynaklı olarak 

geri alınamıyorsa; 

 

*İadenin kısmen veya tamamen mümkün olmadığının belgelenmesi halinde 

*Belgelenemediği durumlarda ise ödeme kanıtı ve katılımcının iadenin mümkün 

olmadığına dair imzalı beyanının alınması ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla 

ödenecektir.  

*Öğrencilerin ve personelin seyahat (dönen öğrencinin dönüş bileti veya gidemeyen 

öğrencinin gidiş bileti), yurt/kira, vize ve sigorta harcamaları karşılanabilir.  

 

Ek not: Katılımcıların tüm masraflarının iadesi değil, iptal sonrası uğranılan zararın 

karşılanması yönünde değerlendirme yapılacaktır.  

Ek not 2: Üniversite bütçesinin yetersiz olduğu durumlarda, zarara uğrayan 

katılımcıların eşit ve adil şekilde zararlarının kısmen karşılanması yönünde planlama 

yapılacaktır.  
 

 

2.a Faaliyete geç başlanması ve hiç başlanamaması:  
Faaliyetin uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması, eğitime ara verilmesi gibi 

sebeplerle planlandığı tarihte başlayamaması durumunda; sözleşme içerisinde kalmak şartıyla 

(faaliyetin en geç 30.09.2021 tarihinde bitmesi planlanabildiği durumlarda), koşullar düzeldiği 

zaman faaliyet başlayacak ve öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Geç başlayan faaliyet 

mevcut hibelendirme skalası ile işlem görecektir. Hiç başlayamaması ve daha sonra da 

gerçekleştirilememesi halinde; faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi 

alınamayan yukarıda belirtilen harcamalar (seyahat, yurt/kira, vize-sigorta) öğrenciye ödenir. 

Öğrencilere daha sonraki başvurularda -10 puan uygulaması yapılmaz.   

 

2.b Faaliyete başlanması, salgın sebebiyle kesilerek yurda dönülmesi ve 

faaliyetin sonlandırılması: 
Katılımcının yurt dışında kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak yukarıda belirtilen, 

geri alınamadığı kanıtlanan masrafları karşılanır. Faaliyetin sonlandırılmış olması nedeni ile, 



olağan mücbir sebep hükümleri çerçevesinde, aynı sözleşme dönemi içerisinde faaliyetin 

tekrar gerçekleştirilmesi mümkündür.  

 

Önemli not: Faaliyetin tekrar gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği; etkilenen faaliyet 

sayısı, anlaşma kontenjan sayısı, bütçe gibi etkenler değerlendirilerek aynı durumdaki tüm 

katılımcılara eşit uygulamak şartı ile üniversitenin alacağı karara bağlıdır. Her durumda, 2019-

2020 Akademik Yılı Bahar döneminde değişim programına katılan öğrenciye bir sonraki 

başvurusunda -10 puan uygulanmayacaktır.  

 

2.c Faaliyete başlanması, salgın sebebi ile kesintiye uğraması, on-line 

eğitimle faaliyetin tamamlanması:   
 

-Katılımcının yurt dışıdnan geri dönmeden, misafir olduğu kurumun online eğitimine devam 

ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurt dışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir. 

Ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. Ek masraflar ödenmez. Bir sonraki başvurusunda -10 puan 

uygulanmaz.  

 

-Katılımcının yurda dönüş yaparak, online eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; kalış 

süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak madde 2’de belirtilen ve geri alınamaması 

kanıtlanan harcamaları katılımcıya ödenir. Faaliyetin tamamlanmış olması sebebi ile, 

katılımcıya yeniden otomatik Erasmus hakkı tanınmaz. Ancak hareketliliğin olağanüstü 

durumlarda gerçekleştirildiği gerekçesi ile bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanmaz.  

 

2.d Faaliyete başlanması, salgın nedeni ile kesintiye uğraması, yurda 

dönülmesi, fiziksel eğitimin tekrar başlaması ile misafir olunan kuruma 

tekrar gidilerek tamamlanması:  
 

Katılımcının salgın nedeni ile eğitimine ara verildiği tarihlerde, ara verilen süre resmi tatil olarak 

kabul edilir ve hibelendirilir. Katılımcıya olağan hibesi yani bireysel destek hibesi dışında 

(seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vb.) hiç bir harcaması ödenmez ve hibe verilmez.  

 

2.e Faaliyete başlanması, tamamlanması, uluslararası seyahatlerin geçici 

süreyle askıya alınması nedeniyle yurda dönülememesi:  
Katılımcının uluslararası seyahatlerin askıya alınması sebebi ile yurda dönemediği süre için aylık 

Erasmus hibesi ödenmeye devam edilir. Uluslararası hava ve kara sahalarının ulaşıma 

kapandığı tarihler üniversitemiz tarafından takip edilir ve katılımcının geç dönüşünün 

doğruluğu kabul teyit edilir. Fazla kalınan süre için pasaport dönüş tarihi dikkate alınır ve hibe 

hesaplaması yapılır. Uçuşların tekrar aktif olması ve katılımcının partner üniversitede dönemin 

bitmesine rağmen yurt dışında kişisel isteği ile kalması durumunda katılım sertifikasındaki 

tarihler dikkate alınır.  

 

 

 

 



3) Mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması gereken 

mezuniyet sonrası staj programında mücbir sebep ile süre uzatımı 

yapılabilir mi?  

Avrupa Komisyonu’nun aldığı güncel karar ile, mezuniyet sonrası staja katılacak öğrencilerin 

staj faaliyetlerini yapmaları için tanınan süre  12 aydan 18 aya çıkartılmıştır.  

 

4) Akademik tanınma/ Ders transferi:  

2019-2020 Bahar Döneminde hareketliliğe katılan öğrencilerin akademik tanınmaları, 

gitmeden önce imzaladıkları öğrenim anlaşmalarının dışına çıkmayacak şekilde 

düzenlenecektir. Fakülte ve öğrencinin anlaşması ve intibakın gerçekleşmesi sonrasında, Bahar 

dönemi öğrencilerimiz isterlerse SAP üzerinden D ve üzeri notlarını S’ye, F notları intibak 

ettirilmiş ise R’ye çevirebileceklerdir. Bu notlar GNO’ya dahil edilmeyecek, başarılı olunan 

dersler sadece ‘PASS/GEÇTİ/ S’ olarak gözükecektir. Öğrencilerimiz not dönüşümlerini ek bir 

talepte bulunmadan veya dilekçe yazmadan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyuracağı  son 

tarihe kadar SAP üzerinden yapabileceklerdir. Ders transferi çeşitli sebeplerden (partner 

üniversitenin not belgesini geç bir tarihte düzenlemesi vb.) aksayan öğrenciler, sistemde 

değişiklik hakkını kaçırmışlar ise çözüm aramak için bağlı oldukları fakülte sekreterlikleri ile 

iletişime geçmelidirler.   

 

5) 2020-2021 Akademik Yılı değişim programları için seçilen öğrencilerin 

durumu:  

YÖK’ün 13 Mart kararına karşın, Türkiye Ulusal Ajansı seçilen ve ilan edilen öğrencilerin 

nominasyonlarının yapılıp yapılmaması kararını üniversite yönetimine bırakmıştır. Bahçeşehir 

Üniversitesi, öğrencilerinin nominasyonlarını tamamlamış, partner üniversitedeki başvuru 

süreçlerini öğrenciler ile başlatmıştır. Salgının uzaması ve hareketliliklerin iptal edilmesi 

durumunda yapılacak harcamaların mücbir sebep hükmü ile karşılanamayacağı bilinmektedir. 

2020-2021 Akademik Yılında faaliyete katılmak üzere başvurularını gerçekleştiren Bahçeşehir 

Üniversitesi öğrencilerimizin hiç bir ödeme yapmamaları (partner üniversite dil kursu, 

konaklama, vize, sigorta, seyahat), sadece partner üniversiteye kabul süreçlerini 

tamamlamaları gerekmektedir.  

 

6) Programdan hibesiz yararlanan öğrencilerin mücbir sebep hükmünden 

yararlanması:  

Mümkündür. Hibesiz (0 hibe) öğrencilerin Türkiye’ye dönmek için yaptıkları seyahat 

harcamalarının ödenmesi uygundur.  

 

 



 

EK NOTLAR:  

 

Not1: Avro dışındaki ödemeler için Üniversite Mali İşler Daire Başkanlığımızın belirleyeceği kur 

üzerinden işlem yapılacaktır.  

Not2: Bahçeşehir Üniversitesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Bahar döneminde faaliyete katılan 

öğrencilerimizin başarı durumları 20 AKTS’nin altına düşmüş olsa dahi, hiç birine %20 hibe kesintisi 

uygulanmayacaktır.  

 

2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi öğrencilerimizin mücbir sebep ve masraf ödemeleri 

Giden Öğrenciler Koordinatörümüz Sn. Özge GÜNER tarafından yürütülecektir 

(ozge.guner@int.bau.edu.tr).  

 

Personel Hareketlilikleri süreçleri Gelen Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri 

Koordinatörümüz Sn. Yiğit ŞİMŞEK tarafından yürütülecektir (yigit.simsek@int.bau.edu.tr).  

 

Genel sorularınızı veya görüşlerinizi bauexchange@int.bau.edu.tr eposta adresi üzerinden 

iletiniz.  

 

Diğer iletişim ve bilgilendirme kanalları:  

 

BAU Exchange Duyuru web sitesi:  http://international.bahcesehir.edu.tr/exchange/ 

 

Korona hk. duyurular: http://international.bahcesehir.edu.tr/exchange/bau-exchange-programs-

unit-covid19/  

 

BAU Korona bilgilendirme ve destek hattı: https://aday.bau.edu.tr/korona/  

 

Skype Psikolojik Destek Hattı: pdrm@dso.bau.edu.tr   

 

Türkiye Ulusal Ajansı: yuksekogretim@ua.gov.tr 
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