
Sevgili yararlanıcı adayları, 

2019 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği II. Çağrı başvurularını almış ancak  Corona Virüs 

(Covid-19) Salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli 

duyurusunun 4. Maddesinde yer aldığı şekliyle ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim 

programları durdurulduğundan başvuru sonuçlarını yayınlamayı ertelemiştik. Bu dönemde 

proje süremizin uzaması için başvuruda bulunduk ve 2019 projesinin bitiş süresi 31.05.2022 

olarak uzatıldı. 

AB Komisyonu Erasmus hareketliliklerinin çevrimiçi başlamasını uygun bulmuş ve tüm Ulusal 

Ajansları konu ile ilgili bilgilendirmiştir. Ancak çevrimiçi hareketliliklerin nasıl 

hibelendirileceğine ilişkin açıklama gelmemişti. Ayrıca YÖK’ten hareketliliklerin başlaması ile 

ilgili yazı bekliyorduk. 

Geçen hafta YÖK ve Türkiye Ulusal Ajansından resmi yazılar geldi. Yeni gelişmeler 

doğrultusunda çevrimiçi hareketliliklerin başlayabilmesi ve hareketliliklerin akademik 

tanınması konularının Üniversitemiz Senato gündeminde görüşülmesi için resmi işlemlere 

başladık.  

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

düşünen öğrencilerimiz için eklerde yer alan bilgileri özetlersek; 

1.      Sanal Hareketlilik (online) sürecinde katılımcılar, bireysel destek hibesi alamaz. 

2.      Ulusal Ajansın yayınladığı sık 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 

karşılanmayacağını öğrencilere ilan etmelidir. “ bilgisini önemle hatırlatmak isteriz. 

3.      Staj programınıza çevrimiçi başlamayı düşünüyorsanız erasmuspl@cu.edu.tr 

adresine eposta yollamalısınız. 

4.      Fiziksel hareketlilik yapmayı planlayanların Avrupa’daki ülkelerin sınırlarını ne 

zaman açacaklarını takip etmeleri ve staj başlangıç sürelerini ona göre değiştirmeleri 

gerekebilir. Vize başvuruları ülke sınırlarının açılması ile başlayabilecektir. Uzun 

zamandır vize başvuruları tüm ülkelerde ertelendiği için başvuru sonucu bekleme 

süreci normal şartlardan daha uzun sürebilir. Ayrıca pandemiyle bağlantılı olarak vize 

başvuru evrakları değişiklik gösterebilir (sağlık sigortasının kapsamı, COVID-19 testi, 

vs) 
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5.      Tıp Fakültesi öğrencileri anlaşmalar kapsamında yerleştirildikleri için Tıp Fakültesi 

Erasmus Koordinatörü ile irtibat halinde olmalıdır. Kendi bulduğu staj yerine gidecek 

olanların bir an önce koordinatörünü ve bizi bilgilendirmesi gerekmektedir. 

6.      Erasmus staj programını çevrimiçi-karma  olarak planlayıp mecburi stajına 

saydırmayı düşünenlerin senato kararını beklemesi gerekmektedir. Çevrimiçi 

hareketliliklerin akademik tanınması ile ilgili senato kararı resmi yolla bize ulaştığında 

size bilgilendirme epostası gönderilecektir. 

7.      Hareketlilikten vazgeçmeyi düşünen öğrencilerimizin 14 Ağustos 2020 tarihine 

kadar dilekçe göndermesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçme dilekçesi 

verenlerin bir sonraki hareketlilik başvurularında eksi puan uygulaması yapılacaktır. 

8.      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 gerçekleştirmeniz 

gerekmektedir. 

9.      Pandemi dolayısıyla öğrenci görüşmelerini gerçekleştiremiyoruz dolayısıyla 

randevu sistemimiz kapalı. Evraklarınızı eposta yoluyla erasmuspl@cu.edu.tr adresine 

gönderiniz. 3386411/114 ya da iç hat:2340 veya 2500/114 dahilisinden telefonla 

ulaşabilirsiniz. 

10.  Oryantasyon programını online olarak Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. 

Tarihi ve nasıl yapılacağı sizlere duyurulacaktır. 

Lütfen duyurular için sayfamızı takip ediniz. 

Sabrınız için teşekkür ederiz. 
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