
 Üniversitemiz Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Koordinatörlüğü'ne, 13 Mart 2020 

tarihli 31067 sayılı Resmi Gazetede “Kamu Görevlilerinin Yurtdışına Çıkış İzni” konulu bildiri 

ve T.C. Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim 

Koordinatörlüğü tarafından 22.05.2020 tarih ve "Erasmus+ COVID-19 Bilgilendirme" konulu 

yazısına istinaden Erasmus+ Programlarından yararlanmak isteyen ancak COVID-19 pandemisi 

sebebiyle hareketliliklerini yarıda bırakmış veya haraketliliğe başvurup asil olarak başlayamamış 

öğrenci ve personelimiz için Erasmus Koordinatörlüğü, Erasmus Programı Seçme ve 

Değerlendirme Komisyonu tarafından projelerimiz kapsamında aşağıdaki ekte sunulan hususlarda 

kararlar alınıp Fakülte Bölüm Başkanlıklarımız tarafından da uygun görülmüştür.  

 Bölümlere kontenjanlar dağıtılırken Erasmus+ Programı Yükseköğretim Kurumları El 

Kitabında belirtildiği üzere; bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi, daha önce hareketlilik 

faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma 

sayısı oranı ve fakülte ve/veya bölümlerin performansı dikkate alarak dağıtılmıştır.  

 

KARARLAR   

 

1.1  Erasmus+ Porgramı 2019-1-TR01-KA103-066122  numaralı projemiz kapsamında 

2019-2020 Akademik Yılı  Bahar Dönemi  Giden Öğrenciler ve Haziran 2020–31 

Mayıs 2022 Sözleşme  Dönemi 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci 

Öğrenim Hareketliliğine Başvuru Yapıp Gitmeye Hak Kazanan ekte isimleri geçen  

Asil-Yedek olarak seçilen Öğrencilerimizin başvuruları konusunda; Çevrim içi 

(online ve Türkiye den ) başlayıp, süreç uygun olması halinde fiziksel olarak gitmeyi 

düşünen öğrencilerimiz için eklerde yer alan bilgilere göre; 

 

1. Erasmus+ Porgramı 2019-1-TR01-KA103-066122  numaralı projemiz kapsamında 

2019-2020 Akademik Yılı  Bahar Dönemi, COVID-19 pandemisi sebebiyle 

hareketlilik programlarını yarıda bırakmış veya programa başlayamamış öğrencilerin 

durumlarının mücbir sebep olarak değerlendirilmesi ve yine ilgili yazıya istinaden 

kabul edilebilir harcamalar olarak; Seyahat harcamaları (dönüş bileti, seyahate 

başlanamaması halinde gidiş bileti), yatırdıkları ancak geri alınamayan vize, sigorta, 

konaklama gibi harcamalarının karşılanabileceği belirtilmiştir. Bu durumda 

karşılanması mümkünse yapılan tüm masrafların iadesi şeklinde değil, iptal sonrası 

uğranılan zararın tazmini şeklinde olmalıdır ifadesi yer almaktadır. Ulusal Ajans ile 

yapılan istişareler neticesinde ve bütçe kıstaslarımızı da göz önünde bulundurarak 

öğrencilerin uğradığı zararların karşılanması için tüm bu masrafların Seyahat Bedeli + 

% 10  (Genel Masraflar; vize ücreti, sigorta ücreti ve iade alınamayan yurt masrafı) 

şeklinde her öğrenciye eşit ve adil olmak üzere ödemelerinin yapılması, 



2. COVID-19 salgınının yaratmış olduğu belirsizliklerden dolayı AB Komisyonu, 2020- 

2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde yurt dışı hareketliliklerinin çevrim içi olarak 

başlamasını uygun bulmuş ve Ulusal Ajanslara bu tür hareketliliklerin tanınması için 

gerekli tedbirlerin alınması konusunda çağrıda bulunmuştur. Ancak 13.03.2020 YÖK 

bildirisi uyarınca, bildirisinde değişim programı faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya 

kadar iptal edilmesiyle, aksini bildirir ikinci bir duyuru/bildiri gelmemesi, 

3. Seçilen adayların karşı kurumların güz dönemi öğrenim hareketliliği öğrenci 

nominasyon (aday gösterilme) son tarihlerinin geçmiş olduğu, 

4. Her kurumun eğitim öğrenim durumunun (online/ ara verme/ fiziksel) ve Covid-19 

nedeniyle öğrenci kabulünün olup olmayacağı konusunda ortaklarımıza attığımız 

maillere ortaklarımız tarafından  cevaplar verilmemesi ve bu hususlarda  

bilgilendirmeler yapılmadığı  için seçilen öğrenciler arasında eşitliğin ve huzurun 

bozulmaması,  

5. E.3029 sayılı 22.05.2020 tarihli Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal 

Ajansı’ndan iletilen bilgilendirme yazısı Madde 13 ve Madde 14 ile belirtilen ihtimal 

durumundan doğan Güz Dönemi hareketlilik harcamalarının Sanal Hareketlilik 

(online) sürecinde katılımcılar, bireysel destek hibesi alamayacağı, Ulusal Ajansın 

yayınladığı sıkça sorulan sorularda bu dönemin öğrenciler için belirttiği; “pandeminin 

seyrine göre hareketliliklerin planlandığı gibi başlama ihtimaline binaen 

yükseköğretim kurumları seçim ve nominasyon işlemlerini yapabilirler. Ancak 

hareketliliğin fiilen başlaması, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal 

mercilerin bu yöndeki kararlarına bağlıdır.” Yükseköğretim kurumları, Pandeminin 

devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda 

faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir 

sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağından dolayı 

öğrencilerimizin mağdur olmamaları göz önünde bulundurulması, 

6. İhtimal dahilinde yapılacak vize ve elçilik süreçlerinde öğrencinin ve ofislerin salgın 

sürecinde yaşayabileceği olası mağduriyet sonucu olumsuz etkilenmemeleri, 

7. Kimi ülkelerin sınırlarının açılması, kiminin açılmaması sonucu fiziksel eğitime hak 

kazanan öğrenciler, faaliyete online devam etmek zorunda kalanlar ve bölüm bazlı 

anlaşmalardan dolayı salgın sebebiyle şartları sağladığı halde online/fiziksel eğitim 

için kabul alamayan öğrenciler arasında eşitsizlik, mağduriyet yaşanmaması ve vize 

sürecinde gerek fiziksel, gerek online eğitimin fiziksele çevrilmesi durumunda vize 

süreci için yeterli zaman olmaması (vize randevusu alnması ve görüşmesi, vize 

talebinin sonuçlanması, 14 gün karantina süreci dolayısıyla öğrencinin 14 gün önceden 

misafir ülkeye gidebilmesi için önceden başvurması gerekliliği ve karantina süreci de 



göz önünde bulundurularak öğrencinin fiziksel eğitime yetişebilmesi için güz dönemi 

başvuru sürecindeki uygulamaları tamamlayacak yeterli zamanın bulunmaması, 

8. Fiziksel eğitime başlayamama halinde öğrencinin eğitim öğrenim kalitesinin göz ardı 

edilmemesi, 

9. Çevrimiçi Erasmus faaliyetinin Erasmus’un kültürel etkileşim, uluslararasılaşma, aktif 

yurttaşlık vb. asıl amacından uzaklaşabilme ihtimali,  

10. Değerlendirilen öğrencilerimiz arasında özel ihtiyaç desteği kapsamında 

hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan 2 öğrencimizin  bu süreçlerde mağdur olma 

risk taşıması, 

11. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedbirleri kapsamında henüz tam anlamıyla bitmemiş olan 

salgın için tedbirlere uyum sağlanması. 

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler ve gerekçeler sonucu güz dönemi öğrenci öğrenim 

hareketliliği kapsamında öğrencilerimizin gönderilmemesi ve haklarının bahar dönemine 

saklanması hususları komisyonumuzca uygun görülmüştür.. 

1.2 Erasmus+ porgramı 2019-1-TR01-KA103-066122 Proje Numaralı ve  2019-1-TR01-

KA103-062114 Proje Numaralı Çukurovamed Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj 

Hareketlilikleri kapsamında ,Çevrim içi (online ve Türkiye den ) başlayıp, süreç 

uygun olması halinde fiziksel olarak gitmeyi düşünen öğrencilerimiz için eklerde yer 

alan bilgilere göre; 

1. E.3029 sayılı 22.05.2020 tarihli Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal 

Ajansı’ndan iletilen bilgilendirme yazısı Madde 13 ve Madde 14 ile belirtilen ihtimal 

durumundan doğan Güz Dönemi hareketlilik harcamalarının Sanal Hareketlilik (online) 

sürecinde katılımcılar, bireysel destek hibesi alamayacağı, Ulusal Ajansın yayınladığı 

sıkça sorulan sorularda bu dönemin öğrenciler için belirttiği; “pandeminin seyrine göre 

hareketliliklerin planlandığı gibi başlama ihtimaline binaen yükseköğretim kurumları 

seçim ve nominasyon işlemlerini yapabilirler. Ancak hareketliliğin fiilen başlaması, 

ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki kararlarına 

bağlıdır. Yükseköğretim kurumları, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da 

hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için 

yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve 

karşılanmayacağından dolayı öğrencilerimizin mağdur olmamaları göz önünde 

bulundurulması, 

2. Erasmus öğrenci tüm staj hareketliliklerin başlaması ve hareketlilik tarihinin en erken 

Ocak 2021 itibaren başlaması kaydıyla YÖK, T.C Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı 



AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen tavsiyeler, tedbirler, bilgilendirmeler 

doğrultusunda öğrenci staj hareketliliklerine başlamaları uygun görülmüştür. 

3. Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben  12 Ağustos 

2020 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile sonuçlara itirazda 

bulunmaları mümkündür. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben 

kesinlik kazanacaktır. 

 

4. Proje süreleri 31.05.2022 tarihine kadar uzatılan  2019 yılına ait projelerimiz kapsamında 

staj programınıza çevrimiçi veya fiziksel başlamayı düşünen Asil öğrencilerimiz 

koordinatörlüğümüze hareketlilikten yararlanmak istediklerini dilekçelerini 

disiliskiler@toros.edu.tr  adresinden 14 Ağustos 2020 tarihi  mesai bitimine  kadar eposta 

olarak göndermeleri ve son tarihine kadar dilekçelerini göndermeyen öğrencilerimizin 

hakları yedek  öğrencilerimize devredilmesine, 

5. Hareketliliklerine devam etmek isteyen öğrencilerimizin davet mektuplarını 01.10.2020 

tarihi mesai bitimine kadar  disiliskiler@toros.edu.tr  adresine gönderilmesi ve aksi 

takdirde hakları yedek öğrencilerimize devredilmesine, 

6. Seçilen öğrencilerimizden, faaliyete katılmaktan feragat etmek isteyecek adayların, bu 

durumlarını Koordinatörlüğümüze 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine  kadar 

disiliskiler@toros.edu.tr  adresine bildirmeleri (dilekçe yazıp mail ile yollamak suretiyle) 

halinde, gelecek başvuru dönemlerinde -10 puan uygulanmayacaktır. Aksi takdirde, takip 

eden Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltilmesine, 

7. Fiziksel hareketlilik yapmayı planlayan öğrencilerimiz uzun zamandır vize başvuruları 

tüm ülkelerde ertelendiği için başvuru sonucu bekleme süreci normal şartlardan daha 

uzun sürebileceğini göz önünde bulundurularak yaşayacakları tüm maddi ve manevi 

sorumluluklardan kendileri yükümlüdür. Erasmus Koordinatörlüğümünüz bu hususlarda 

sorumlu tutulmayacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları vize 

başvuru süreçleri ve gitmek istedikleri ülkelerin  sınırlarının ne zaman açılacağı 

konusunda o ülkenin konsoloslukları ile iletişimde olmaları, takip etmeleri ve staj 

başlangıç sürelerini ona göre değiştirmeleri veya düzenlemeleri önerilmektedir. Ayrıca 

pandemiyle bağlantılı olarak vize başvuru evrakları değişiklik gösterebileceğinden bu 

hususlarda göz önünde bulundurmasına, (sağlık sigortasının kapsamı, COVID-19 testi, 

vs) 
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8. Erasmus staj programını çevrimiçi veya karma olarak planlayıp mecburi stajına 

saydırmayı düşünen öğrencilerimiz stajlarının uygunluğu için  Bölüm Başkalığına 

hitaben dilekçelerinin ekleriyle beraber  Yönetim Kurulu Kararlarının alınması için  

bölümüne sunması ve uygun görüldüğü taktirde çevrimiçi veya karma hareketliliklerin 

akademik tanınması ile ilgili Bölüm Başkanlığı Yönetim Kurulu Kararları alınmasına,  

9. Pandemi dolayısıyla hareketliliklerine başlayamayan ya da öteleyen mezun 

durumundaki öğrenciler için hareketlilikten yararlanma süresi 12 aydan 18 aya 

çıkarılmıştır. Mezun olduktan sonra 18 ay içerisinde hareketliliğinizi 

gerçekleştirebileceklerinkine, 

10. 2020/2021 Staj İlanı Sonucu neticesinde faaliyete gitmeye hak kazanan 

öğrencilerimizin, gidilmesi planlanan ülkenin uçuş yasakları kalkmadan,  vize randevu 

ve prosedürleri başlamadan önce masraf yapmamaları (uçak bileti satın alma, 

konaklama satın alma vb.) ve mağduriyet yaşamaları için Toros Üniversitesi web 

sayfamızda  duyuruların veya bilgilendirilmelerin yapılmasına, 

11. Alınan geçerli başvurulardan asil / hibeli olarak seçilen adayların fiziksel olarak 

hareketliliklerine devam etmeleri durumunda  3 ay süreyle  hibelendirilmesine, 

12. Faaliyetler, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2022 arasında gerçekleştirilebilir. Proje bitiş 

tarihi olan 31 Mayıs 2022 itibariyle asgari staj süresi olan 2 ay tamamlanmış olmalıdır. 

(dolayısıyla faaliyete başlanabilecek en son tarih 31 Mart 2022’dir); 

13. Seçilen yararlanıcı adaylarının, faaliyet öncesinde sunmaları gereken 

tüm belgeleri hareketlilik tarihlerinden en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze 

sunmaları beklenmektedir. Yararlanıcıların, sunmuş oldukları davet mektuplarında yer 

alan hareketlilik başlangıç tarihi geldiğinde, henüz gidiş işlemlerini 

tamamlamamış olmaları, faaliyetten vazgeçmiş olarak değerlendirilmeleri sonucunu 

doğuracağını ve takip eden Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan 

eksiltilmesine uygulanmasına, 

14. Covid-19 Salgını nedeniyle, planlanan staj faaliyeti tarihi yakın olan ve henüz ilgili 

ülkeye seyahat yasağı kalkmamış, vize randevuları açılmamış vb durumda olan 

öğrenciler, dilekçe ile Koordinatörlüğümüze (disiliskiler@ankara.edu.tr) başvurmaları 

halinde, faaliyetlerini aynı proje döneminde kalmak kaydıyla, ileri bir tarihe 

erteleyebileceklerdir 

 



1.3 Erasmus+ Programı 2018-1-TR01-KA103-050372,2019-1-TR01-KA103-062114 ve 

2019-1- TR01-KA103-066122 Proje Numaralı Erasmus +  Çukurovamed Staj 

Konsorsiyumu Personel Hareketlilikleri kapsamında ; 

 

1. 2020/2021 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği İlanları 13 Mart 2020 tarihli 

31067 sayılı Resmi gazetede “Kamu Görevlilerinin Yurtdışına Çıkış İzni” konulu bildiri 

ile tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş, Erasmus+ 

Hareketliliklerinde seçilmiş ancak pandemi nedeniyle hareketliliğini 

gerçekleştirememiş personele faaliyetini öteleme hakkı verilmişti. Dışişleri Bakanlığı 

AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen bilgilendirme yazılarında belirtildiği 

üzere  madde 1.3 adı geçen proje dönemlerinden seçilmiş olan asil ve yedek  personel 

31/05/2022 yılına kadar herhangi bir tarihte max. 5 güne kadar hibelendirme yapılacak 

şekilde gideceği kurumun kurumsal e-posta adresinden katılımcı adına yazılmış, 

faaliyetin adı ve kesin tarihlerini, programı içeren elektronik belge/e-postaları (daha 

önceden seçildiği kurum aynı kalmak kaydıyla) kabul mektubu olarak kabul edecektir. 

YÖK, T.C Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal 

Ajansı’ndan gelen tavsiyeler, tedbirler, bilgilendirmeler kapsamında; 

 YÖK, T.C Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal 

Ajansı’ndan gelen tavsiyeler, tedbirler, bilgilendirmeler doğrultusunda 2018 ve 

2019 Projesi ötelenen personel hareketliliklerin sanal veya fiziksel olarak 

gerçekleştirilmesi için seçilmiş personele haklarını kullanabilmesi hususunda 

hatırlatma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

1.4 E.3029 sayılı 22.05.2020 tarihli Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal 

Ajansı’ndan iletilen bilgilendirme yazısında Avrupa Komisyonu geçici bir tedbir olarak 

ilana çıkılması seçimlerin yapılması ve faaliyetin fiziksel olarak başlayamaması 

durumunda çevrimiçi başlayabilmesine onay verdiği; bu itibarla hareketliliğin çevrimiçi 

başlayıp fiziksel olarak devam etmesi ve tamamlanması durumunda tanınmada bir sorun 

çıkmaması için Yükseköğretim kurumlarının (senato, üyk, vb) idari kararları vakitlice 

almaları gerektiği bilgisini paylaşmıştır, Önümüzdeki dönemlerde pandeminin seyrine 

göre bahsi konu yazı Madde 14 gereği Erasmus kapsamında yurtdışına gidecek ve 

yurtdışından gelecek öğrenci ve personelin hareketliliklerinin  çevrimiçi başlayıp 

fiziksel olarak devam edebilmesi veya çevrimiçi devam etmesi ve tamamlanmasının 

uygunluğu hususunun Üniversitemiz Senatosu’na arz edilmesi uygun görülmüştür. 



1.5 03/07/2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 

iletilen sanal süreç için alınması öngörülen tedbirlere ilişkin; 

 Erasmus giden öğrenci kapsamında çevrimiçi hareketlilik ile başlayıp ve 

tamamlayan öğrencilerin öğrenim anlaşmalarında belirtildiği şekilde 

tanınmasının yapılacağı ve mağdur edilmeyeceği, 

 Erasmus giden öğrenci kapsamında çevrimiçi hareketlilik ile başlayıp, fiziksel 

eğitimle tamamlayan öğrencilerin tanınmasının yapılacağı ve mağdur 

edilmeyeceği, 

 Erasmus giden personel kapsamında çevrimiçi hareketlilik ile başlayıp ve 

çevrimiçi devam etmesi ve tamamlanması halinde personelin anlaşmalarında 

belirtildiği şekilde tanınmasının yapılacağı ve mağdur edilmeyeceği 

 Çevrimiçi hareketlilik için hibelendirme yapılmayacağı ancak fiziksel 

hareketlilik başladığı anda fiziksel eğitimin gerçekleştiği gün kadar 

hibelendirme yapılacağı, 

 Pandemi nedeniyle çevrimiçi eğitim hareketliliklerinin başlayamaması ve geçici 

bir tedbir mahiyetinde hareketliliklerin fiziksel olarak başlayamaması 

durumunda çevrimiçi başlayabilmesi konularının Üniversitemiz Senatosu’na 

sunulması uygun görülmüştür. 

 

 

 

 


