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PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ HAKKINDA SSS

1) Personel Hareketliliği katılımcılarının yapmış olduğu konaklama ücretleri
ödenebilir mi?
İadenin mümkün olmaması durumunda belgelenmesi kaydıyla tamamı o ülke için tespit edilen
günlük bireysel destek miktarını aşmayacak şekilde tazmin edilebilir. Değişiklik veya iptallerden
kaynaklı cezalar da aynı şekilde ödenebilir.

2) Personel Hareketliliğinde faaliyet iptali veya ötelemeden kaynaklı
seyahat harcamaları geri ödenebilir mi?
İadenin veya değişikliğin mümkün olmaması durumunda belgelenmesi halinde personelin
faaliyetinin gerçekleşeceği ülke için belirlenen ‘mesafe bandı’ kadar miktarı geçmeyecek
şekilde ödeme yapılabilir. Mesafe bandı için belirlenen miktar bilet bedelinden fazlaysa bilet
bedeli kadar ödeme yapılabilir.

3) Personel hareketliliğinde faaliyet iptali kaynaklı vize, sigorta harcamaları
geri ödenebilir mi?
İadenin mümkün olmaması durumunda vize ve sigorta harcaması ödenebilir.

4) Kabul edilen belgeler:
Hizmet sunan kişi veya kurumdan alınan ücret iadesi yapılamadığını gösteren belgeler;
kurumsal belge düzenlenemeyen durumlarda tutanaklar, e-posta yazışmaları uygun/
kanıtlayıcı belge olarak kabul edilir. Felakat döneminde her bir özel durum ayrı ayrı incelenerek
harcamanın yapılmış, hizmetin alınamamış ve kısmen veya tamamen ücret iadesi alınamamış
olduğunun açıkça anlaşılabileceği tüm belgeler kabul edilir. Kanıtlanamayan durumlarda imzalı
beyan ile başvuru alınacaktır.

5) Salgın sebebi ile gerçekleşemeyn faaliyetler ileri bir tarihe ertelenebilir
mi?
Türkiye Ulusal Ajansı’nın ve üniversitemizin aldığı karar neticesinde faaliyetler 30.09.2021
tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir.
Rektörlüğümüz 2. Bir duyuruya kadar tüm personel hareketliliklerini askıya almıştır.

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.

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.

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-programsunit-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

