
COVID-19 NEDENİYLE SONLANDIRILAN/İPTAL EDİLEN/ERTELENEN ERASMUS 
KA103 HAREKETLİLİKLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

Aşağıda sizlerden yoğunlukla gelen sorular doğrultusunda bir “Sıkça Sorulan Sorular” 
dokümanı hazırlanmıştır. Yaşadığınız bu zorlu süreci en az kayıpla atlatabilemeniz için elimizden 
geleni yaptığımızı bilmenizi; yetkimizi aşan durumlarda ise yetkili merci ve kuruluşlarla (örn., 
ulusal ajans) temas halinde olduğumuzu ve bazı konularda Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak 
yetkimizin bulunmadığını bildirmek isteriz. 
 
I. MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ÜLKEYE ERKEN DÖNÜŞ YAPMIŞ ÖĞRENCİLER 
 

a) Hibe İşlemleri 
 

Soru 1: Erasmus hareketliliğimi Koronavirüs sebebiyle iptal edip ülkeye dönüş yaptım, tüm 
masraflarım ödenir mi? 
 
Cevap: Durumunuz mücbir sebep kuralları çerçevesinde değerlendirileceği için yurt dışında 
kaldığınız gün kadar hibe ve dönüş uçak bilet, sigorta ücreti, yurt/kira vb. geri alınamayacak 
harcamalarınız (belgelendirmek kaydıyla) imzaladığınız sözleşme ile sizlere tahsis edilen hibe 
miktarını aşmayacak şekilde tahsis edilebilir. Tahsil edilecek masraflar sözleşme tutarını 
aşamaz. 
 
Karşılanabilecek harcamalar: 
 

 Dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ücreti 
 

 Katılım sertifikası ve uçak bileti ile belirlenen eğitim aldığınız gün sayısına göre 
hesaplanabilecek hibe (aylık miktarı 30'a bölerek günlük hibe miktarını bulabilirsiniz) 

 
 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartı ile yurt/kira ücreti (yurt ücreti peşin 

ödenmişse kalmadığınız süreler için de iade talep edebilirsiniz) 
 

 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla vize ücreti 
 

 Geri alınmayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla sigorta ücreti 
 
Örnek hesaplama: Sizin için sözleşme tutarı olarak toplam 2000 Euro hesaplandı ise ve Erasmus 
hareketliliği kapsamında 2 ay yurtdışında kaldıysanız bunun 1000 Euro’su Erasmus’ta kaldığınız 
günler için; kalan 1000 Euro’su da diğer masrafların için karşılanacak şeklinde düşünebilirsiniz.  
 
Soru 2: Erasmus hareketliliğimi iptal edip Türkiye’ye dönüş yaptım ve karşı okulunun sunduğu 
online eğitime devam ediyorum, Türkiye’de hibe almaya devam eder miyim? 
 
Cevap:  Eve döndüğünüz halde hâlâ doğrudan ve münhasıran kira ve elektrik gibi hedef ülkedeki 
(Erasmus için gittiğiniz ülke) kalışınızla bağlantılı harcamalarınız varsa veya sanal öğrenimde ve 
diğer sanal faaliyetlerde (Kurum/Kuruluş hedef ülkede, başlangıçta planlanan etkinliklere 
alternatif olarak kullanıma sunmuştur) o zaman evet, hibenizi koruyabilirsiniz. Buna ek olarak 
yapmış olabileceğiniz ek seyahat masrafları için geri ödeme alabilirsiniz. Ek masraflar tarafınızla 
imzalanan Hibe Sözleşmesinde yer alan Bireysel Desteğini aşılmayacak şekilde 
değerlendirilecektir. 
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Hedef ülkede harcama yapmaya devam etmezseniz, hibenin mobilite deneyiminizi 
sonlandırdığınız tarih ile planlanan bitiş tarihi arasındaki dönemi kapsayan kısmını geri 
ödemeniz gerekir. Bu durumda karşılanacak masraflar aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ücreti 
 

 Katılım sertifikası ve uçak bileti ile belirlenen eğitim aldığınız gün sayısına göre 
hesaplanabilecek hibe (aylık miktarı 30'a bölerek günlük hibe miktarını bulabilirsiniz) 

 
 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartı ile yurt/kira ücreti (yurt ücreti peşin 

ödenmişse kalmadığınız süreler için de iade talep edebilirsiniz) 
 

 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla vize ücreti 
 

 Geri alınmayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla sigorta ücreti 
 
Örnek hesaplama: Sizin için sözleşme tutarı olarak toplam 2000 Euro hesaplandı ise ve Erasmus 
hareketliliği kapsamında 2 ay yurtdışında kaldıysanız bunun 1000 Euro’su Erasmus’ta kaldığınız 
günler için kalan 1000 Euro’su da diğer masrafların için karşılanacak şeklinde düşünebilirsiniz. 

 
Soru 3: Bir süre Türkiye’de durup sonra şartların iyileşmesi ve karşı okulun uygun bulması 
durumunda diğer ülkeye geri dönsem hibeyi geri vermem gerekir mi? 
 
Cevap: Erasmus hibesi yalnızca karşı üniversitede kaldığınız ve öğrenciliğinizin online dahi olsa 
devam ettiği sürece ödenecektir. Şu an öngörülen durumda 13 Mart 2020’de Ulusal Ajans 
tarafından yayınlanan ve tarafımıza iletilen karar doğrultusunda ve yine Yüksek Öğretim Kurulu 
kararları doğrultusunda Erasmus hareketlilikleri askıya alınmış bulunmaktadır. Gidiş izinleri de 
belirsiz bir tarihe kadar kaldırılmıştır. Bu konuda mevcut uyarılarımıza rağmen yurt dışına 
çıkmanız durumunda maddi kaybınızın mücbir sebep çerçevesinde değerlendirilmesi ve de 
karşılanması mümkün olmayacaktır. 
 

b) BÜ’de geç kayıt yaptırma 
 
Soru 1: BÜ’deki derslerime yeniden kayıt olabilir miyim? İstediğim tüm dersleri alabilir miyim? 
 
Cevap: Ders kayıtları bölümlerin, dekanlıkların, enstitülerin ve Üniversite Yönetim Kurulu 
yetkisindedir. Ancak Uluslararası İlişkiler Ofisi taleplerinize yardımcı olmak adına sizlerin ders 
kayıt taleplerinizi kampüse gelmeden yapmanızı sağlamak amacıyla bir form oluşturmuştur. Bu 
forma girilen talepler bölümlere iletilecektir, ancak son karar akademik birimlerindir. Bu nedenle 
talep ettiğiniz tüm dersleri alamama ihtimaliniz olabilir. 
 
Soru 2: Dönem izni alıp gitmiştim ancak geri dönmek zorunda kaldım. Karşı üniversite online 
ders açmıyor, ancak BÜ’de bu dönem kayıt olabileceğim uygun ders yok. Bu dönem hiç ders 
almadan bitirmiş olacağım. Bu durumda ne yapmam gerekir? 
 
Cevap: Siz herhangi bir müdahalede bulunmadığınız sürece dönem izniniz bu dönem için devam 
edecektir. Ancak tıpkı geçen senelerde Erasmus programına katılmış ve hiçbir dersten başarılı 
olamamış öğrenciler gibi siz de bu dönem sonunda hiçbir dersinizi saydıramıyor olacaksınız. Bu 
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durumu bölümünüze bildirmeniz yeterli olacaktır, onlar bu durumdaki öğrenciler için nasıl bir yol 
izlenmesi gerektiği konusunda sizi yönlendirebilirler. 
 

c) Karşı kurumun derslerine online devam etmek isteyenler 
  
Soru 1: Karşı kurum derslere online devam edebileceğimi belirtti. Derslere devam edip dönem 
sonunda transkript alırsam derslerim sayılır mı? 
 
Cevap: Derslerin sayılması akademik birimlerin kararıdır. Bu nedenle online alacağınız derslerin 
sayılıp sayılmayacağı hususunu bölümün Erasmus koordinatörünüzle görüşmenizi öneririz. 
Online ders alınması esnasında ilk başta hazırladığınız “Learning Agreement” belgesinde 
değişiklik yapmanız durumunda ders değişikliklerinizi mutlaka B.Ü. E-Petition sistemi üzerinden 
Exchange  Add/Drop sekmetinden ders programınızı Akademik Danışmanınıza ve Bölüm 
onayınıza sunulması gerekmektedir. 
 
Soru 2: Karşı kurumun online derslerine devam edip, Avrupa’da salgın kontrol altına alınırsa geri 
dönüş yapabilir miyim? 
 
Cevap: Salgın sebebiyle eğitimlerine online devam etmeye karar veren öğrencilerin, bu 
eğitimlerine Türkiye’de devam etmeleri sonucunda, Ulusal Ajans’ın yönlendirmesi çerçevesinde 
tekrar yurt dışına gidişinize izin verilmeyecektir. Türkiye’de online eğitiminizi tamamlayıp, 
tamamladığınız dersleri 2019-2020 Bahar dönemine saydırmalısınız. 
 
 

d) 2020-2021 akademik yılında yeniden Erasmus programına katılmak isteyenler 
 
Soru 1: Fall ya da Spring döneminde yeniden Erasmus’a katılabilir miyim?  Katılabilirsem 
seçildiğim üniversiteye mi gitmek zorundayım? 
 
Cevap: Bir önceki bilgi notunda sadece sonbahar dönemine uzatılması bilgisi verilmişti ancak 23 
Mart 2020’de Ulusal Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 bahar dönemine 
ertelemek de mümkün olacaktır. Bununla birlikte Sonbahar veya Bahar dönemine faaliyetinizin 
ertelenmesi de karşı kurumun onayına bağlıdır. Ayrıca Kurumumuzun Öğrenci Değişim ve 
Yerleştirme Yönergesi gereği Erasmus Hareketliği sonrası BÜ’de en az bir dönem daha okumanız 
gerekiyor. Erteleme kararınızı bu durumu göz önünde bulundurarak vermeniz gerekmektedir. 
 
 
II. HȂLȂ YURT DIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER 
 

a) Dönmek isteyenler 
 
Soru 1: Dönmek istiyorum ancak uçuş yasağı nedeniyle uçuş bulamıyorum. Bu durumda bana 
yardımcı olabilir misiniz? 
 
Cevap: Ülke düzeyinde alınan bir karar gereği bazı öğrencilerimizin bulundukları bölgelerden 
Türkiye’ye uçak seferleri geçici olarak durduruldu. Yeniden uçuş konulması ile ilgili olarak 
bulunduğunuz bölgedeki Türkiye Büyükelçiliği ile görüşünüz, dönmek istediğinizi belirtiniz. 
Ülkede kalmak zorunda olduğunuz süre boyunca bulunduğunuz ülke tarafından belirlenen tüm 
uyarılara uyunuz, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışınız. 
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Olası seyahatiniz hem sizin için hem de Türkiye vatandaşları için risk teşkil edeceğinden ilgili 
mercilerle iletişime geçmeden farklı yollarla ülkeye dönmeye çalışmayınız. Olası seyahat 
planından önce bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluğunu mutlaka bilgilendiriniz. Dönüşte 14 
gün karantina kurallarına mutlaka uyunuz. 
 
Soru 2: Dönmek istiyorum, dönemiyorum; ancak yurt dışında online derslere de devam etmek 
istemiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? 
 
Cevap: Bu durumda bulunduğunuz yerde kendi sağlığınıza dikkat edecek şekilde kalmaya devam 
ediniz. Karşı üniversitede derslere devam etmemeniz nedeniyle dönem sonunda başarız 
olduğunuza dair bir transcript getirmeniz durumunda hibenizde %20 kesinti uygulanacaktır. 
Ancak yurtdışında bulunduğunuz günler için günlük hibe almaya devam edeceksiniz. Türkiye’ye 
dönmediğiniz sürece, yurtdışındaki dersleri takip etmeseniz bile hibe kesintisi yapılmayacaktır. 
 

b) Dönmek istemeyenler 
 

Soru 1: Şu an bulunduğum yer bana güvenli görünüyor ve dönmeyi şimdilik düşünmüyorum. 
Mutlaka dönmek zorunda mıyım? Burada kalırken derslerime online devam ediyorum, yine de 
hibe alacağım değil mi? 
 
Cevap: Eğer bulunduğunuz bölgenin güvenli olduğunu düşünüyorsanız, bulunduğunuz bölgede 
kalmaya devam ediniz. Şu an için dönmek zorunlu değildir ancak Türkiye’den ve bulunduğunuz 
ülkeden yapılan duyuruları dikkatle takip ediniz. Bulunduğunuz süre boyunca karşı üniversitenin 
sunacağı online derslere devam edebilirsiniz. Bu süre için günlük hibenizi almaya devam ediyor 
olacaksınız. Ancak acil bir durum olur dönüş yapmanız gerekirse, BOUN’nun  Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Outgoing danışmanınızı haberdar ediniz ve Türkiye’ye girdikten sonra 14 gün 
boyunca kesinlikle kampusu ziyaret etmeyiniz. 
 
Soru 2: Burada kaldım ama 30 ECTS kredilik derse konsantre olamıyorum, bazı dersleri bıraksam 
olur mu? 
 
Cevap: Zor bir durum olduğunun farkındayız, sizin psikolojiniz bizim için önemli. Normalde 
Avrupa komisyonu, Ulusal Ajans ve BOUN yönetimi 30 ECTS alınması ve 15 ECTS’den başarılı 
olunması konusunda kararlıdır. Ancak mücbir sebep nedeniyle 15 ECTS’den daha az krediden 
başarılı olma durumu siz döndüğünüzde gerekli makamlarla müzakere edilecektir. Şimdilik 
başarılı olabildiğiniz kadar dersten başarılı olun, ve sağlığınıza çok dikkat edin. 
 
Soru 3: Erasmusa tekrar başvurumdan 10 puan kesilecek mi? 
 
Cevap : Mücbir sebep nedeniyle Erasmus programını yarıda bırakmış spring öğrencileri için bir 
sonraki yerleştirme döneminde yapacakları başvurularda 10 puan kesinti uygulanmayacaktır. 
 

c) Hibe 
 
Soru 1: Uçuş yasağı nedeniyle dönemiyorum ancak BÜ’deki derslere kayıt yapmak istiyorum, 
hibe almaya devam eder miyim? 
 
Cevap: Uçuş yasağı nedeniyle dönemiyorsanız, BÜ’de  kayıt yaptırmak için bölümünüze 
başvurabilirsiniz. Bölümünüz bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Kurulu kaydınızı 
uygun görürse BÜ’de kayıt yaptırabilirsiniz. Yurtdışında kalışınızın mücbir sebep olduğu göz 
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önüne alınarak, BÜ’de kayıtlı olsanız bile zorunlu sebeple dönemediğiniz günler için hibe 
alabilirsiniz. Bu günlerde zorunlu olarak kaldığınız ve uçuş bulamadığınızın belgeleri istenecektir.  
 
Soru 2: Dönüşler mücbir sebep kabul ediliyor şu an. Ancak bununla ilgili bir deadline var mı? 
Yani dönmemizi istediğiniz bir tarih mevcut mu? 
 
Cevap : Erasmus programında en az 3 ay yurtdışında eğitim görme kuralı vardır ancak corona 
virüsü salgını nedeniyle 3 aydan daha az süre kalmak mümkündür. Dolayısıyla dönmek için son 
bir tarih bulunmamaktadır, kendi durumunuza göre dönüş tarihinizi belirleyebilirsiniz. 
 
III. MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE HİÇ GİTMEMİŞ ÖĞRENCİLER 
 

a) Gitme işlemleri  
 

Soru 1: Bahar dönemi için Erasmus’a gitmek üzereydim ama henüz Türkiye’deyim, gidebilir 
miyim? 
 
Cevap : Hayır, gidemezsiniz. 13 Mart 2020’de Ulusal Ajans tarafından yayınlanan ve tarafımıza 
iletilen karar doğrultusunda ve yine Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda Erasmus 
hareketlilikleri askıya alınmış bulunmaktadır. Gidiş izinleri de belirsiz bir tarihe kadar 
kaldırılmıştır. Bu konuda mevcut uyarılarımıza rağmen yurt dışına çıkmanız durumunda maddi 
kaybınızın mücbir sebep çerçevesinde değerlendirilmesi ve de karşılanması mümkün 
olmayacaktır. 

 
b) Hibe işlemleri 

 
Soru 1: Erasmusa gitmek için bazı masraflar yapmıştım, bunlar karşınır mı? 
 
Cevap: Erasmus programına katılma planınızın son anda iptal olması sebebiyle bazı masraflar 
yapmış olabilirsiniz. Bu masraflarınızdan uçak bileti, sigorta ücreti, peşin ödenen yurt/kira vb. geri 
alınamayacak harcamalarınız (belgelendirmek kaydıyla) sizlere tahsis edilen hibe miktarını 
aşmayacak şekilde tahsis edilebilir. Karşılanabilecek ücretler: 
 

 İadesi olmayan ekonomik sınıf uçak bileti ücreti 
 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartı ile yurt/kira ücreti 
 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla vize ücreti 
 Geri alınmayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla sigorta ücreti 

 
c. BÜ’ye  Geç Kayıt İşlemleri 

 
Soru 1: BÜ’ye geç kayıt olabilir miyim? İstediğim bütün derslere kayıt olmama izin verilecek mi? 
 
Cevap: Ders kayıtları bölümlerin, dekanlıkların, enstitülerin ve Üniversite Yönetim Kurulu 
yetkisindedir. Ancak Uluslararası İlişkiler Ofisi  taleplerinize yardımcı olmak adına sizlerin ders 
kayıt taleplerinizi kampüse gelmeden yapmanızı sağlamak amacıyla bir form oluşturmuştur. Bu 
forma girilen talepler bölümlere iletilecektir, ancak son karar akademik birimlerindir. Bu nedenle 
talep ettiğiniz tüm dersleri alamama ihtimaliniz olabilir. Detayları aşağıdaki link bulabilirsiniz. 
 
http://www.intl.boun.edu.tr/?q=universite-yonetimi-kurulunun-covid-19-salgini-hakkinda-aldigi-
karar 
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d) 2020-2021 akademik yılında yeniden Erasmus programına katılmak isteyenler 

 
Soru 1: 2020-2021 akademik yılında seçim sürecine girmeden yeniden Erasmusa katılabilir 
miyim? 
 
Cevap: Öncelikle belirtmek isteriz ki bu dönem online ders alıp transcript alırsanız 
erteleyemezsiniz. Erteleme seçeneğini düşündüğünüzde size daha önce belirtildiği üzere iki 
seçeneğiniz olabilir: 
 
i. Erasmus süresince yaptığınız masraflardan aşağıdaki masrafların karşılanması mümkün olabilir. 
Ancak aşağıdaki harcamalar, imzaladığınız hibe sözleşmesinde belirtilmiş toplam hibe miktarını 
geçemez. Aldığınız ilk ödeme olan hibenizin yüzde 80'i aşağıdaki harcamalarınızdan fazla ise; 
hibe iadesi yapabileceğinizi göz önünde bulundurunuz. 
 

 İadesi olmayan ekonomik sınıf uçak bileti ücreti 
 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartı ile yurt/kira ücreti 
 Geri alınamayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla vize ücreti 
 Geri alınmayacak olduğunun belgelenmesi şartıyla sigorta ücreti 

 
ii. Yukarıdaki masrafları karşılamazsa ve faaliyetinizi ERTELEMEK isterseniz, sizin için ayırmış 
olduğumuz hibeyi aynı proje döneminde yeniden aynı okula gitmeniz için kullanmamız mümkün 
olabilir. Sizin için ayırmış olduğumuz hibeyi aynı proje döneminde yeniden aynı okula veya 
gidebileceğiniz başka okula gitmeniz için kullanmamız mümkün olabilir. Bu durumda 
Uluslararası İlişkiler Ofisi karşı kurumla gerekli yazışmaları yapacak ancak iki kurum arasındaki 
kotalar gözetilerek bu talepler karşı kurumlar tarafından onaylayacak ya da reddedilebilecektir. 
 
Eğer dönem hakkınız 2020-2021 Akademik yılına aktarılırsa, hibe hakkınız tamamen bir sonraki 
döneme aktarılacaktır. Bu gidiş yine karşı üniversitenin sizin için ekstra kota açmasına bağlı 
olacaktır. Ekstra kota açılmadığı için gidemezseniz, bu durumda birinci maddedeki zararların 
karşılanması yoluna geri dönebilirsiniz. 
 
Soru 2: Erasmus faaliyetimi ertelersem, seçildiğim üniversiteye mi gitmek zorundayım? Spring 
döneminde gitmem mümkün değil mi? 
 
Cevap: Önümüzdeki yıla erteleyen öğrencilerin fall ya da spring döneminde gitmesi gerekebilir. 
Sizden sonra seçilen başka öğrenciler kontenjanları dolduracağı için sizler için yeniden ek 
kontenjan açmayı kabul etmeyebilirler. Erteleme öncelikle yerleştiğiniz kurum üzerinden 
değerlendirilecek kota olmaması veya ek kota verilmemesi durumunda gidebileceğiniz başka 
kurumlara sizi yerleştirebiliriz. Bu nedenle ertelemelerin önümüzdeki günlerde oluşacak şartlara 
bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Son olarak erteleme talepleri  erasmus anlaşmaları 
çerçevesinde ve Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Yönergesi kuralları ışığında gerçekleşecektir. 
 
Soru 3: Önümüzdeki akademik yılda gitmek istersem aldığım hibeyi iade etmeli miyim? 
Ertelersem ve yine gidemezsem zararlarım karşılanır mı? 
 
Cevap: Eğer şu anda önümüzdeki akademik yılda yeniden gitmeyi tercih ederseniz masraflarınız 
için size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Ancak daha sonra sizin elinizde olmayan sebeplerle fall 
döneminde gidişiniz mümkün olmazsa o zaman yeniden masraflarınızın iadesi için bize 
başvurabilirsiniz. Fall dönemine ertelemek isteyen öğrencilerin %80 hibelerini ofise iade etmeleri 
gerekmektedir. Yeniden gitmeniz durumunda veya gidemeyip masraf talep etmeniz durumunda 
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size yeniden iade yapılacaktır. Ancak %80 hibeyi iade etmeden önümüzdeki akademik yılda (fall 
veya Spring) ertelemek mümkün değildir. 
 
Soru 4: Derslerimizi bu bahar dönemine göre ayarladığımız için, önümüzdeki fall ya da Spring  
döneminde gitmemiz durumunda 30 ECTS durumu hala geçerli olacak mı? 
 
Cevap: Normalde 30 ECTS kredilik ders alınması kuralı esnetilebilecek bir kural değildir. Şu anda 
tüm yetkili birimler acil olarak spring döneminde mağdur olmuş öğrencilerin sorunları ile 
ilgilendiğinden, fall veya spring dönemlerinde yapılabilecek/yapılamayacak esnetmeler şu an belli 
değildir. 
 
İlgili talepleriniz için aşağıda belirtilen danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 
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