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MARMARA ÜNİVERSİTESİ  
ERASMUS+ KA107 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI 

2020 – 2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ 
 (AVRUPA DIŞINDAKİ BÖLGELERLE HAREKETLİLİKLER) 

İlan No: 002  

İlan Tarihi: 28.03.2022 

Başvuru Dönemi: 01.04.2022-21.04.2022 

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Marmara Üniversitesi ve belirtilen partner kurumların öğrencileri arasında 

öğrenim/staj hareketliliği gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu çağrıya 2020-1-TR01-KA107-087815, sözleşme nolu 

ve 2020 – 2023 yılları için geçerli sözleşme kapsamında çıkılmaktadır. Bu çağrıyla belirtilen Erasmus+ Uluslararası 

Kredi Ortaklığı partnerleriyle hareketlilik için başvurular alınacaktır: 

● Baku High Oil School  

● Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica 

KİM BAŞVURABİLİR? 

 
İlgili hareketlilikten aşağıdaki kriterleri karşılayan ve başvurularını çağrıda belirtilen son başvuru tarihinden önce 

ileten Marmara Üniversitesi’nin tam zamanlı öğrencileri istifade edebilirler. 
 

⮚ Lisans öğrencilerinin en az 2.20/4.00 not ortalaması olmalıdır 
⮚ Lisansüstü öğrencilerinin en az 2.50/4.00 not ortalaması olmalıdır 
⮚ Öğrenciler hareketlilik tarihinden önce en az bir akademik yılı kurumlarında tamamlamış olmalılardır. Hazırlık 

eğitimi alan öğrenciler başvuruda bulunamaz.  
⮚ Başvuru sahipleri İngilizce dil yeterliliklerini belgelendirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda Marmara Üniversitesi 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (MÜYYES) (en az 60/100 puan) sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler.  
*Başvuru sahipleri dil yeterliliklerini ispatlamak için aşağıdaki sınav sonuçlarını da kullanabilirler: 

o TOEFL iBT (İnternet Üzerinden): 80 
o TOEFL pBT (Kağıt Üzerinden): 550 
o KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL: 70 
o PTE Akademik: 70 
o MÜYYES: 60 

             *Lütfen başvurunuzu gerçekleştirmeden önce Fakülte Koordinatörünüzle görüşecek partner kurumun sunduğu 
dersleri inceleyiniz. Bu işlemi yapmamanız halinde dönüşünüzde aldığınız derslerin sayılması sırasında sorun 
yaşayabilirsiniz.  

⮚ Eğitimlerinin son akademik döneminde olan öğrencilerin transkriptlerinin zamanında gelmemesi mezuniyet 
işlemlerinin uzamasına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple bu hareketliliğe başvurmaları tavsiye edilmez. 

 

TOPLAM KONTENJAN 

Bu çağrı kapsamında Marmara üniversitesi Erasmus+ Komisyonu aşağıda belirtilen kontenjanlar ve bölümler 
üzerinde değerlendirmede bulunacaktır: 
 

Partner Kurum Ülke  Kontenjan Fakülte/Birim Eğitim Düzeyi  

Baku High Oil 
School 

Azerbaycan 1 Mühendislik 
Fakültesi – Kimya 

Lisans 
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Mühendisliği 

Javna Ustanova 
Univerzitet Crne 
Gore Podgorica 

Karadağ 1 Sosyoloji  Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora 

 
Karşı kurumlarla belirli alanlar üzerinden anlaşma yapıldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışından yapılacak başvurular 
değerlendirme aşamasında dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.   
 
Ana listeden başvurusu iptal olan katılımcı olursa bekleme listesindekiler değerlendirmeye alınacaktır.  
 

NASIL BAŞVURULUR 

1. Tüm başvurular e-Devlet aracılığı ile Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı üzerinden alınacaktır. Adayların T.C. 

Kimlik Numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak Marmara Üniversitesi ilgili ilan sayfasına giriş 

yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen form üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  

2. Değerlendirme aşamasında öncelikli kriterler olarak belirlenen hususlara ilişkin aşağıdaki belgelerin sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir:  

1. Marmara Üniversitesi Öğrenci Belgesi (Onaylı veya E-devlet üzerinden barkodlu) - zorunlu 

2. Marmara Üniversitesi Transkript (Onaylı veya E-devlet üzerinden barkodlu) - zorunlu 

3. Dezavantajlı öğrenciler için Onaylı Rapor  

4. Şehir/Gazi Yakını olduğunu gösterir belge  

5. Yabancı Sınav Sonucu - zorunlu 

SEÇİM ve DEĞERLENDİRME  

 

Tüm başvurulara uygunluk yönünden incelenecektir. Değerlendirme ve Seçim Kriterleri aşağıdaki 

şekildedir:  

⮚ Akademik Not Ortalaması (50%) 

⮚ Dil Puanı (50%) 

⮚ Mevcut eğitim seviyesinde daha önce Erasmus programından istifade edildiyse -10 puan   

⮚ Dezavantajlı öğrencilere +10 puan (Başvuru tarihinde Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne 

başvuru sahibinin özel ihtiyaçlarını teyit eden doktor veya ilgili kurum onaylı bir evrak teslim edilmesi 

gerekmektedir) 

⮚ Vatandaşı olunan ülkede Erasmus hareketliliğine katılım: - 10 puan  

⮚ Şehit ve Gazi yakınları *: + 10 puan 

⮚ 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrenciler: +10 puan 

⮚ Seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmayan öğrenciler: -10 puan 

⮚ Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda başvurma halinde, öğrencinin tercih edeceği hareketlilik için 

uygulanacak puan azaltma: -5 puan 
 

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları 

kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 

Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki 

eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel  hareketliliğine başvurmaları halinde 

önceliklendirilir. 

 

https://portal.ua.gov.tr/default.aspx
https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari
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Erasmus + (Eğitim ve Staj hareketliliği), LLP/Erasmus, Erasmus Mundus veya Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi (EMJMD) programlarından faydalanmış kişiler bu çağrıya başvuruda bulunabilirler. Ancak öğrenci başvuru 

hareketliliği hibeli veya hibesiz, her eğitim seviyesinde (lisans veya lisansüstü) hareketlilik tipi farketmeksizin 12 ayı 

aşamaz. 

 

HAREKETLİLİK DÖNEMİ 

2022/23 Akademik Yılı (Güz veya Bahar Dönemi) 
Öğrenci öğrenim hareketliliği bir akademik dönem olarak gerçekleştirilir.  

HİBE 

 
Hibeli Erasmus+ KA107 Hareketliliği  
 
Hareketlilik süresince yaşam masraflarını karşılamaları için öğrenciler Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 
Kapsamında hibelendirilebilirler. Hibe sağlanıp sağlanmaması başvuru sayısı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan 
fon üzerinden belirlenmektedir. Erasmus hibeleri hareketliliğinize maddi anlamda destek sağlamak için verilmektedir, 
hareketliliğiniz esnasında gerçekleştireceğiniz tüm giderler için yeterli gelmeyebilirler, bu bağlamda hibe miktarını aşan 
yaşam ve seyahat masrafları öğrencinin kendi sorumluluğundadır.  
 
Erasmus+ Uluslararası Öğrenim Hareketliliği hibesinin yanı sıra, seçilen öğrenciler partner kurum ve üniversiteleri 
arasındaki mesafe baz alınarak seyahat desteği de alırlar.  
 
Aylık bireysel hibe ve mesafe üzerinden hesaplanan seyahat desteği miktarı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilir: 
 

Partner Ülke Aylık Bireysel Hibe (€) Seyahat Desteği (€) 

Azerbaycan 
800 275 

Karadağ 
800 275 

 
 
Sağlanacak toplam hibe hareketlilikte geçireceğiniz gün ve ay sayısı üzerinden hesaplanır. 
 
Hibe genellikle iki ödemeyle öğrenciye verilir: 
 

● İlk ödeme (toplam hibenin %80’i ve seyahat desteğinin tamamı) öğrenci ve Marmara Üniversitesi tarafından 
imzalanan hareketlilik hibe sözleşmesini takip eden 45 gün içerisinde gerçekleştirilir. 

● Kalan %20’lik ödeme öğrencinin dönüşü ve hareketliliği tamamlamak için gerekli dokümanları ofise teslim 
edişinin ardından gerçekleştirilir. Gerekli tüm evraklar teslim edilmedikçe ikinci ödeme gerçekleştirilmez.  

 
 
Hibesiz Erasmus+ KA107 Hareketliliği  
 
Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında hibe hakkı kazanan öğrenciler kazadıkları hibeden feragat etme 
hakkına sahiptir. Gerekli kriterleri karşılayan başvuru sahipleriyle ‘’hibesiz hareketlilik’’ gerçekleştirebilirler, bu şekilde 
hareketlilik gerçekleştirmek için başvuru formunda ilgili sekmeyi doldurmaları veya sonuçlar açıldıktan sonra bu 
taleplerini Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. 
Hibeden faydalanan ve faydalanmayan tüm Erasmus öğrencileri harç, kayıt, sınav ücretlerinden muaftır, partner 
kurumda laboratuvar erişimi ve kütüphane erişim haklarına sahiptir. 
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Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları 
 
Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi öğrenciler ek finansal destek 
almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı 
bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.  
 

FİNANSAL KONULAR 

Öğrenciler kayıtlı oldukları kuruma harç ücreti ödeyecek (Marmara Üniversitesi) ve partner kuruma gerçekleştirdikleri 

hareketlilik için yapacakları seyahat, konaklama, sağlık, sigorta vb. tüm masraflarından kendileri sorumlu olacaklardır.  

Final Notu 

Konuyla ilgili tüm sorular için aşağıdaki mail adresi üzerinden Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne 

ulaşabilirsiniz: 

international@marmara.edu.tr 

 

Başvurularınızda başarılar dileriz, 

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi 

Marmara Üniversitesi 

mailto:international@marmara.edu.tr

