
 

 

 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI  

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ  

ONLINE TERCİH SİSTEMİ  

KULLANIM KILAVUZU 
TERCİH DÖNEMİ: 28 Mayıs – 02 Haziran 2021 

 

 
 

 

 



• 2021 Teklif Çağrısı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 26 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi 

başvurular alınmış olup, https://uluslararasi.marmara.edu.tr/ adresinde yapılan duyuru uyarınca 20-

21 Mayıs 2021 tarihlerinde yabancı dil sınavları gerçekleştirilmiştir.  

• 20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan İngilizce, Fransızca ve Almanca sınavlarından en az 

birinden (birden fazla sınava girilmesi halinde) 100 üzerinden 60 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz, 

28 Mayıs – 02 Haziran 2021 tarihleri arasında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında gitmek 

istedikleri üniversitelere ilişkin tercihlerini https://exchange.marmara.edu.tr/ adresindeki 

hesaplarına doğrudan GİRİŞ yaparak gerçekleştirebilir.  

• Bölümünüz için anlaşmalı kurumlar ve kontenjan bilgilerini https://uluslararasi.marmara.edu.tr/ 

adresinde yer alan İkili Anlaşmalar Listesi’nden kontrol edebilirsiniz. Karşı kurumların bazı 

durumlarda dil yeterliliği vb konularda özel şartlar öne sürebileceğini lütfen unutmayınız. Bu sebeple, 

ilgili listeyi dikkatli bir şekilde inceledikten sonra Erasmus Bölüm Koordinatörü’nüze danışarak 

tercihlerinizi yapmanız beklenmektedir.  

• Online Tercih Dönemi süresince otomasyon sistemi ile ilgili teknik sorunlarınız olması halinde, 

erasmus.support@marmara.edu.tr adresine yazabilirsiniz.  

• Erasmus+ programı ile ilgili genel sorularınızı erasmus@marmara.edu.tr adresine e-posta ile 

gönderebilirsiniz.  

• Lütfen tercihlerinizi Erasmus Bölüm Koordinatörü’ne danıştıktan ve gerekli araştırma/incelemeleri 

(ikili anlaşmalar, karşı kurumların ders katalogları ve yabancı dil koşullarını) yaptıktan sonra tercihinizi 

tamamlayınız.  
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1. İnternet tarayıcınıza https://exchange.marmara.edu.tr/ yazarak Marmara Üniversitesi Erasmus+ 

Programı Online Başvuru ve Tercih Sistemine ulaşabilirsiniz.  

2. İlgili link aracılığı ile açılan sayfada karşınıza aşağıdaki GİRİŞ ekranı çıkacaktır.  

3. Başvuru döneminde kayıt işleminizi gerçekleştirdiğiniz için doğrudan TC Kimlik Numaranız ve BYS 

şifreniz ile GİRİŞ yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme girişinizi BYS 

hesabınız ile 

gerçekleştirdiğiniz için 

şifrenizi unutmanız halinde 

“Şifre Yenileme” işlemini 

başvuru sistemimiz 

üzerinden değil, BYS 

üzerinden 

gerçekleştirmeniz 

gerekmektedir.  

https://exchange.marmara.edu.tr/


 

 

4. GİRİŞ yaptıktan sonra karşınıza çıkan aşağıdaki ekranda, başvuru durumunuzun “İşlemde” statüsünden 

“Online Kayıtlı” statüsüne alındığını göreceksiniz. Tercihlerinizi tamamlayabilmeniz için ofisimiz 

tarafından başvuru statünüz değiştirilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURUYU TAMAMLA kısmına 

tıklayarak başvurunuzu görüntüleyebilir 

ve TERCİH EKRANINA ulabilirsiniz.  



 

 

5. Online Başvuru Dönemi’nde seçmiş olduğunuz “Hareketliliğe Katılmak İstediğiniz Dönem” ile ilgili 

değişiklik yapmak isteminiz halinde “Başvuru Bilgileri” menüsünden “Başvuru Dönemi” seçeneğini 

güncelleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 



6. Sol Menüde yer alan TERCİHLER kısmından ise en fazla beş olmak üzere tercihlerinizi yapabilirsiniz.  

 

 

 

 



Tercihlerinizi doğru girdiğinizden emin olduktan sonra, Başvuru Tamamla seçeneğine 
yönelerek, açılan sayfada yer alan kutuyu seçiniz ve Başvuru İşlemini Tamamla 

butonunu tıklayınız.  

Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru durumunuz tekrar “İşlemde” statüsünde 

olacaktır ve tercih sonuçları açıklanana kadar bu şekilde kalacaktır.  

Bu aşamadan sonra tercihlerinizde başvuru sistemi üzerinden herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün 

olmayacaktır.  

 



 

 
Online başvuru ve tercih sistemi ile ilgili teknik sorunlarınızda 

erasmus.support@marmara.edu.tr adresine yazabilirsiniz.  

 

Erasmus+ Programı ile ilgili genel sorularınız için ise lütfen erasmus@marmara.edu.tr 

adresine yazınız.  

 

BAŞARILAR DİLERİZ! ☺ 
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