
Sevgili Öğrencilerimiz, 

Kimlik SSO sistemine giriş yaptığınızda Erasmus+ Otomasyonu sekmesi ile 

karşılaşacaksınız. Bu sisteme girip AIS denetiminden geçerek online kaydınızı yapmanız 

gerekmektedir. 

AIS denetiminden geçtikten sonra karşınıza aşağıdaki gibi başvuru yapacağınız 

seçenekler çıkacaktır. 

  

Öncelikle EUC/KA103 sekmesinden 2021/2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 

başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir.  

Bu online başvuru formunda “Yabancı Dil Bilgileri” başlığı altında sizlere iki seçenek 

sunulmaktadır: 

 -Yabancı dil yeterlilik sınavı belgem ve puanım var. 

 -Üniversitenin Erasmus sınavına girmek ve bu sınavdan alacağım puanı 

 kullanmak istiyorum. 

 

 



Bunlardan ilk seçeneği tercih ederseniz, eşdeğer dil belgelerinden birini seçerek 

puanınızı elle girebilirsiniz. Bu durumda Koordinatörlüğümüz tarafından gerekli 

kontrolün sağlanması için eşdeğer dil belgenizi sisteme yüklemeniz zorunludur. 

Yabancı dil eşdeğerlik tablosu bu metne ek olarak ayrıca paylaşılmıştır. Sistemde 

eşdeğer puanınızı değil, sınav puanınızı girmeniz gerekmektedir. Tablo sadece baraj 

puanının kontrolü için paylaşılmıştır. 

 

Ancak ikinci seçeneği tercih edecek olursanız, yani Üniversitenin Erasmus sınavına 

girmek isterseniz, size hangi dilden sınava girmek istediğiniz bu aşamada 

sorulmayacaktır. 

 

 

Dil sınavlarından birine veya her ikisine katılmak isteyen öğrencilerimizin bilgilerini 

toplamak adına her öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği başvurusunu 



tamamlamasının ardından ilk etapta karşılaştığınız “Başvurularım” sekmesinden “Sınav 

Başvurularım” kısmına girmesi gerekmektedir.  

 

Buraya tıkladığınızda aşağıda göreceğiniz gibi “2021-2022 Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliği Yabancı Dil Sınavları Başvurusu” ile karşılaşacaksınız. 

 

Başvur butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girdikten sonra sayfanın en alt kısmında “Dil 

Tercihleri” bölümü ile karşılaşacaksınız. Buradan dilediğiniz sınav için (İngilizce, 

Almanca, İngilizce+Almanca) tercihte bulunailirsiniz.  

 



İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacak online sınav tarihleri ve saatleri aşağıdaki gibi 

güncellenmiştir:  

24 Haziran 

Perşembe 

İngilizce 

Sınavı  

10:00 – 12:15 Almanca 

Sınavı 

15:00 – 17:15 

25 Haziran 

Cuma 

İngilizce 

Telafi 

Sınavı 

10:00 – 12:15 Almanca 

Telafi 

Sınavı 

15:00 – 17:15 

*Telafi sınavlarına yalnızca sınav esnasında geçerli ve belgelendirilebilir bir mazereti 

olup teknik bir ekip tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda mağduriyeti 

onaylanan kişiler katılabilecektir. Örneğin, bölgesel internet ve elektrik kesintisi gibi 

sebepler. 

2021/2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ilan metni uyarınca, Eşdeğer dil belgesi 

ibraz etmeyi tercih eden öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen 

sınava katılmayacaklardır. 

Öğrencilerin gitmek istedikleri üniversitelerin belirli düzeyde Almanca dil yeterliliği 

koşulu olması durumunda ve öğrencilerin bir Almanca dil yeterlilik sertifikası 

olmaması durumunda, öğrenciler EgePT Almanca sınavına girerek dil yeterliliklerini 

tespit edebilirler. Ancak bu sınavdan alınan puanlar sadece tespit amaçlıdır ve 

ortalamaya dâhil edilmeyecektir. 

Sadece Alman Dili ve Edebiyatı ile Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri 

ise İngilizce değil Almanca Dil yeterliliklerine göre değerlendirileceklerdir. Bu 

bölümlerin öğrencilerinin toplam başarı puanları, Almanca yazılı sınav sonuç puanları 

veya eşdeğer Almanca dil belgeleri esas alınarak hesaplanacaktır. 

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü olarak başarılar ve sağlıklı 

günler dileriz. 

www.international.ege.edu.tr 

erasmus@mail.ege.edu.tr 

http://www.international.ege.edu.tr/
mailto:erasmus@mail.ege.edu.tr

