
ERASMUS DEĞĠġĠM PROGRAMLARI ve AKADEMĠK Ġġ BĠRLĠĞĠ 

PROGRAMLARIYLA YURT DIġINDA OLAN DEĞERLĠ ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN 

DĠKKATĠNE 

 

Corona Virüs ( COVID-19) nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 ve 

Akademik ĠĢbirliği Protokolü öğrenci hareketliliği faaliyetleri ile ilgili aĢağıdaki 

hususların dikkate alınması gerekmektedir; 

(Sevgili öğrenciler; Öncelikle kesinlikle panik yapmayın ve burada yazdıklarımız 

sizlerle bilgi paylaĢımı niteliğinde olup geri dönün çağrısı değildir, isteye bağlı bir 

durumdur!!!) 

1. Erasmus veya Akademik ĠĢbirliği Faaliyetinin Tamamlanmadan Dönülmesi; 

 

Hâlihazırda İtalya veya virüsten etkilenen / etkilenebilecek diğer program ülkelerinde 

bulunan öğrencilerden Corona virüs sebebiyle faaliyeti sonlandırmak ve Türkiye’ye 

dönmek isteyenlerin talepleri mücbir sebep kapsamında değerlendirilebilecek ve 

Erasmus programından yararlanan öğrenciler asgari sürenin altında kalsalar bile 

kaldıkları süre kadar hibe ödemesi alabileceklerdir, ancak kalmadıkları süre hibeleri 

geri iade alınacaktır. 

 

2. Faaliyete Ara Verilmesi; 

 

Faaliyeti sonlandırmak istemeyen ancak oradaki okullar resmi tatil olduğu için tatil 

süresince Türkiye’ye dönmek isteyenlerin resmi tatil kapsamında Türkiye’ye 

dönmeleri mümkündür. Resmi tatil bittiğinde geri dönmek isteyenler yine geri 

dönebilirler, bu kısa süreli tatil dönemi için hibe kesintisi yapılmayacaktır. Ancak 

öğrenciye bu dönemde yapacakları seyahat harcamaları ödemesi yapılmayacaktır.  

 

3. Faaliyetten Geri Dönülmesi; 

 

Faaliyetten mücbir sebep kapsamında geri dönüş yapan öğrencilerin seyahatleri 

süresince hijyen kurallarına maximum dikkat etmeleri, 14 gün boyunca kendilerini self 

karantinaya almaları veya en yakın sağlık kuruluşuna check-up yapılması için veya 

karantina için başvurmaları gerektiğini ve bu dönem içerisinde yurtlara 

giremeyeceklerini bildirmek isteriz. Ailelerinin yanında kalabilirler, ancak aile 

fertlerine de dikkatli yaklaşmaları önem arz etmektedir.  

(Öğrenciler geri dönüş tarihleri itibariyle okullarından resmi izinli sayılacaktır ve 14 

gün kuralı ülkeye girişleri itibariyle uygulanacaktır bu sebeple öğrencilerin okulla 

irtibata geçmemeleri önem arz etmektedir.)   

 

4. Faaliyete BaĢlanamaması; 

Resmi tatil süresinin uzaması ve faaliyetin başlayamaması durumunda öğrencinin 

mağdur olmaması için öğrenci mücbir sebeple programa devam edememiş sayılacaktır 

(ancak unutulmamalıdır ki; öğrenciler bu konuda istikrarlı davranmalı ve geri dönüp 



dönmeyeceklerine kendi Üniversitelerinde de mağduriyet yaşamamaları adına acilen 

karar vermelidir)  

5. COVID-19 nedeniyle Erasmus+ hareketliliğini iptal etmiĢ veya ötelemiĢ 

öğrencilerin bu iptal veya ötelemeden kaynaklı hangi harcamaları Kabul 

edilebilir; 

Hareketlilik ile ilgili yapılan harcamalar eğer ötelemeden veya iptalden kaynaklı 

olarak geri alınamayacak bir harcama niteliğine dönüşmüşse, geri alınamadığı 

belgelenmesi şartıyla ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla geri ödenebilir. 

Öğrencilerin yatırdıkları kira/ yurt, vize ve sigorta harcamaları karşılanabilir ancak 

bunun belgelendirilmesi gerekir. Bu durumda karşılama tüm masrafların iadesi 

şeklinde değil, iptal sonrası uğranılan zararın tazmini şeklinde olacaktır. (örn; Öğrenci 

kira parasını yurttan veya ev sahibinden geri istiyor ve kalan parayı geri alamıyorsa, 

kaldığı dönemlerin kirası değil kalamadığı ancak ödemesini de alamadığı döneme ait 

parayı bizden alabilir, burada bu durumu belgelendirmesi gerekecektir). 

6. COVID-19 nedeniyle bulunduğu ülkeden dönmüĢ olan bir öğrenci bilet almıĢ ve 

bu bilet ücreti karĢılanır mı? 

 

Genel program gereği seyahat harcamalarının tümü ekonomi sınıfı olmalıdır. Biletler 

ekonomi sınıfından alınmış ise karşılanabilir ancak e-biletin veya faturanın ofise 

teslim edilmesi gerekir. Okulları tatil olduğu için Türkiye’ye dönüş yapmak isteyen ve 

geri dönmeyi düşünen öğrenciler bilet ücretlerini alamazlar.  

 

Faaliyeti kendi isteği ile sonlandıran öğrenci tekrar faaliyete gitmek isterse buna izin 

verilmez. Bu yüzden öğrencilerin kesin kararlı davranmaları önem arz etmektedir.  

Bilindiği gibi sağlık kurallarına ve el hijyenine bu süre içerisinde maximum özen 

göstermelisiniz ve herhangi bir şüphe de panik yaşamadan lütfen en yakın sağlık 

kuruluşuna müracaat ediniz.  

 

Geri dönmeyi düşünen öğrencilerimiz; Üniversitelerinizin bulundukları bölgeler tatil 

ise ve online derslere geçtiyseniz, lütfen bulunduğunuz Üniversite koordinatörüne e-

mail yoluyla geri döneceğiniz bilgisini veriniz. Üniversite koordinatörü tarafından 

dönüş onayınızı içeren resmi bir yazı isteniyor ise, bilgi vermeniz durumunda resmi 

yazı yazılacaktır. Yurtdışındaki bazı Üniversiteler resmi tatil döneminde ülkesine 

gidip gelen öğrencileri tekrar geri almayacağını bildirdi bize, bu konu ile ilgili 

kararlarınızı kesin vermenizi tavsiye ediyoruz.  

 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatörlüğü 

erasmus@ohu.edu.tr 

+903882252148 
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