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BAŞVURU 

26 NİSAN 2021 – 7 MAYIS 2021 

exchange.marmara.edu.tr 
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin; 26 Nisan 2021 – 7 Mayıs 2021 tarihleri 

arasında http://exchange.marmara.edu.tr üzerinden Online Sistem Başvuru Kılavuzunda belirtildiği şekilde online 

başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.  

 

2021 Teklif Çağrısı ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunabilmek için öğrencilerimizin sağlaması 

gereken koşullar: 

 

▪ Marmara Üniversitesi’nin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde kayıtlı (önlisans, lisans, yüksek lisans 

veya doktora), tam zamanlı öğrenci olmak ve yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (bir tam yıl için 60, bir 

dönem için en az 30 ECTS ders yükünün bulunması). 

▪ Önlisans/Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.0 olması, 

 

▪ Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması, 

 

▪ En az birinci sınıf öğrencisi olmak (Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamamaktadır) 

 

▪ Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa; yeni faaliyetle beraber 
toplam süresinin (öğrenim+staj hareketliliği) 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. 

 

Erasmus+ başvuru sistemimiz değişmiş olup, 2021 yılı itibariyle online başvurular sadece 

exchange.marmara.edu.tr adresinden alınacaktır. Online Başvuru Sistemi Kılavuzunu inceleyiniz.   

http://exchange.marmara.edu.tr/
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
2021 Teklif Çağrısı Akademik Yılı ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak ağırlıklı puanlar 

şunlardır: 

 

▪ Akademik başarı düzeyi : %50 
▪ Dil Puanı: %50 

 
▪ Aynı kademede daha önce yararlanma (Hibeli ve/veya hibesiz): -10 puan*  

 
▪ Bir önceki akademik yılda Erasmus’tan yararlanmak üzere seçildiği halde katılmaktan vazgeçip kendilerine tanınan süre 

dâhilinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler; -10 puan 
 

▪ Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 
 

▪ Şehit ve Gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan 
 

▪ 2828 say. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan 
 

▪ Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan  
 

▪ İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10puan  
 

 

* 2019 Teklif Çağrısı ve 2020 Teklif Çağrısı kapsamında seçilmiş ve Erasmus+ Hareketliliği faaliyetine katılmış, ancak sözleşme süresi 

içerisinde faaliyetin COVID-19 küresel salgını sebebiyle yarıda kesilip mücbir sebep kapsamında sonlandırılması, hiç başlanamaması 

ya da yarıda kesilip, kalanının çevrimiçi olarak tamamlanması halinde katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere 

katılması durumunda kendisine 10 puan eksiltme uygulanmaz.  
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Bu itibarla başvuru ölçütlerine uygun olarak başvuran tüm öğrencilerin; Marmara Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Sınavına (online) 

girmeleri gerekmektedir. Başvuru Sisteminde başvurusunu tamamlamış öğrenci; tercih ettiği sınav türünü ve tarihini başvuru sonuçları 

ekranında görür. Sınav tercihinde bulunmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır. 

Öğrencilerin sınavlara girmeden en az bir gün önce; Erasmus Yabancı Dil Sınavı Katılımcı ve Sınav Yeri Listelerini Uluslararası Ofis 

ve Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfalarından öğrenmeleri gerekmektedir. http://uluslararasi.marmara.edu.tr/ 

 

 

2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ KATILIMCI HİBE 

TUTARLARI 

 
▪ 2021 Sözleşme dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenmiş olan Ülke grupları ve hibe miktarları şu şekildedir:  

 

Ülke Grupları  Misafir Olunacak Ülke   
Öğrenim Hareketliliği için Öğrencilere 

ödenecek Hibe Miktarı (Aylık) 

1. ve 2. Grup Ülkeler 

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney 

Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 

  

600 Avro 

3. Grup Ülkeler 

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya  

450 Avro 

 
 

▪ Programa HİBESİZ olarak katılım; Program kapsamında üniversitemize tahsis edilen bütçe doğrultusunda hibeli olarak 
değerlendirilemeyen öğrencilerimiz başvuruları kriterleri ve bölüm anlaşma kontenjanları uygun olması halinde HİBESİZ olarak 
seçilerek Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği’nden faydalanabilirler.  Hibesiz olarak programdan faydalanan öğrenciler de hibeli 
öğrencilerin tabi olduğu programlar kurallarına uymak zorundadırlar.   

http://uluslararasi.marmara.edu.tr/
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▪ Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi 

için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak 

tanımlanmıştır.  

 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, 

bakım veya barınma kararı olanlar)  

 

2) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar  

 

 

3) Şehit/Gazi çocukları  

 

4) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu 

kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD 

gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)  

 

▪ Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aşağıdaki miktarlarda İlave 

Hibe Desteği sağlanabilecektir: 

 
 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 

 

İlave Hibe Desteği Miktarı 

 

2-12 ay arası Öğrenci Hareketliliği 

 

Aylık 250 Avro 
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  ERASMUS+ YABANCI DİL SINAVI (ONLINE) 
 

İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA 20-21 MAYIS 2021 tarihlerinde 

çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Hangi dil sınavının hangi gün ve saatte 

yapılacağı Yabancı Diller Yüksekokulu ve ofisimiz websitelerinde ilan edilecektir.  

      
▪ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Erasmus yabancı dil sınavları, program 

kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin seçiminde belirleyici rol oynamaktadır.  Öğrencilerimiz 

tercih edecekleri üniversitelerin öğrenim dilini ve yabancı dil şartını dikkate alarak girecekleri 

sınavlara karar vermelidir.  

 

▪ Gerektiğinde birden fazla dil sınavına girilebilir.  

 

▪ Online sınava giriş bilgileri ve sınav kılavuzu başvuru dönemi tamamlandıktan sonra Yabancı 

Diller Yükseokulu tarafından internet sayfasından duyurulacaktır. Lütfen sınav giriş bilgilerinizi 

sınav tarihlerinden en az bir gün önce https://ydil.marmara.edu.tr/  websitesi üzerinden kontrol 

ediniz.  

 

https://ydil.marmara.edu.tr/
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Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının İlanı için  

uluslararasi.marmara.edu.tr   

internet adresimizi takip ediniz.  
 

▪ Erasmus Dil Sınav Sonuçları; Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi web sayfasında ilan edilir. 
 

▪ Yabancı Dil barajı 100 puan üzerinden 60’dır. 
▪ 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılıp üniversite tercihi yapabilecektir.  

 
 

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 

Üniversite tercihlerinin başlama/bitiş 

tarihleri ve online tercih kılavuzu için 

uluslararasi.marmara.edu.tr internet 

adresimizi takip ediniz. 
▪ Öğrenciler üniversite tercihlerini de exchange.marmara.edu.tr adresi üzerinden Online Başvuru Sistemi ile gerçekleştirecektir.   

▪ Öğrencilerin dil sınavından başarılı olması Erasmus Programından yararlanmak üzere seçildiği anlamına gelmemektedir.  

▪ Dil sınavından başarılı olan adaylar, belirtilen tarihler arasında online olarak tercihlerini sistem üzerinden tamamlamak 

zorundadır.  
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▪ Üniversite tercihinizi yaparken, bölümünüzün anlaşma listesi, tercih ettiğiniz üniversitenin eğitim dili, ülkesi ve ders kataloğu 

gibi hususları dikkatlice araştırmanızı ve Bölüm Koordinatörünüze danışmanızı önemle rica ederiz.  

 

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME / YERLEŞTİRME 

https://uluslararası.marmara.edu.tr  

  
▪ Gerekli kontrol ve onay sürecini takiben online sistem üzerinden yerleştirmeler yapılarak, https://uluslararası.marmara.edu.tr 

adresi üzerinden yerleştirme sonuçlarının duyurusu yapılacaktır. 
 
 

 
 
 
 

 
 

BAŞARILAR DİLERİZ. ☺ 

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi  
  

https://uluslararası.marmara.edu.tr/
https://uluslararası.marmara.edu.tr/

