
             

 

 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ  

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

2021-2022 AKADEMİK YILI  

ERASMUS İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU İLANI 

 

İLAN TARİHİ     : 11 Ocak 2022 

SON BAŞVURU TARİHİ   : 21 Şubat 2022 

SINAV YERLERİ, ÖĞRENCİ LİSTESİ VE 

          SINAV YERİ / SAATİ AÇIKLANMA  

          TARİHİ             : 6 Mart 2022 

SINAV TARİHİ     : 7 Mart 2022 

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ : 16 Mart 2022 

 

Başvuru Yöntemi: 

• Sınav ücretsiz olacaktır ve yüzyüze olarak yapılacaktır. 

• Bununla birlikte, Erasmus Uygulama El Kitabının 4.2.4 maddesi gereğince, sınava başvurduğu halde 

girmeyen adayların, yapacakları Erasmus hareketliliği başvurularında toplam puanlarından 5 puan eksiltme 

yapılacaktır. 

(Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için öğrencilerden ücret 

alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak üzere kurumsal destek hibesi verilmektedir. 

Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan 

kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan 

öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı 

seçim puanlarından -5 puan düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda -5 puan 

indirilebilmesi için bu durumun sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, bu 

nedenle puan indirimi uygulanamaz)  

• Erasmus hareketlilik başvuruları internet sayfası üzerinden online alınacaktır. 

• Online başvuru için linke tıklayınız:  

https://erasmusoffice.karatay.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F 

https://erasmusoffice.karatay.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F


Linkten öncelikle Kayıt Ol & Başvuru Yap butonuna tıklayarak bir profil oluşturmanız gerekmektedir. Ardından 

başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. 

• Çevrimiçi (online) başvuru dönemi, başlamıştır.  Son başvuru tarihi 21 Şubat 2022 (Türkiye Saati 

ile) 23:55 olacaktır. Bu tarihten sonra yabancı dil sınavına başvuru seçeneği kapatılacaktır. 

• Bu yıl alınacak Erasmus başvurularında, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulundan alınan hazırlık 

bitirme notları da kabul edilecektir. Kabul edilecek diğer sertifikalar, Erasmus ilanlarımızda ayrıca 

belirtilecektir.  

• Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS, ÜDS, YDS (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı 

değil) ve YÖKDİL sınavlarından alınmış olan puanlar (en az 50/100); bu sınavlara ek olarak ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme 

tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. 

• Erasmus İngilizce sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır. Sınavdan alacağınız puan ile 2 yıl boyunca açılacak olan 

tüm ilanlara başvuru yapılması mümkündür. 

• Öğrencilerimizin başvuru için Erasmus Ofisine ya da başka bir birime gitmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Online başvuru yapılması yeterlidir.  

• Bu başvurular sadece yabancı dil sınavı içindir. Erasmus Öğrenim veya Staj Hareketliliği başvuru 

dönemi ayrıca açılacaktır. Yabancı dil sınavına başvurmuş olmak, Erasmus hareketlilikleri için 

başvurmak anlamını taşımamaktadır.  

• Yabancı dil sınavı için yukarıda açıklanan yöntemler dahilinde başvurmayan adaylar, 

sınava alınmayacaklardır. 

 

 


