
 

Erasmus Sınav Yönergesi 

Lütfen Dikkatlice Okuyunuz! 

Aşağıdaki sınav yönergesi 24.05.2021-03.06.2021 tarihleri arasında 

Erasmus Dil Sınavına yeni başvuran adaylar içindir. 

 Erasmus İngilizce Yeterlik sınavı Moodle Platformu üzerinden 

Erasmus Exam Sınav başlığı altında yapılacaktır.  

 Sınav 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 13.30 da yapılacaktır. 

 Bu sınav Çoktan Seçmeli (Multiple Choice Exam) ve Writing Essay 

olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır ve toplam 80 puan 

üzerindendir. 

 20 puanlık speaking sınavı detayları için 07.06.2021 tarihinde 

web sitemiz duyurular bölümünde bilgi verilecektir. 

 Çoktan Seçmeli (Multiple Choice Exam) sınav için, sınav başlamadan 

10 dk.önce yani saat 13.20’de öğrenciler web sitemiz duyurular 

bölümünde öğrenci numaraları kullanılarak ilan edilmiş olan 

listelerdeki Zoom ID’ler ile sınava gireceklerdir. 

 Sınav bitinceye kadar kameralar açık olacaktır ve sınav esnasında 

kamerası kapanan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 Kameralar açıkken her öğrencinin ekranında kendi ad ve soyadı 

yazması zorunludur. Sınavın güvenliği açısından her hangi bir takma 

ad kullanılması yasaktır. Sınav gözetmenleri ekran görüntüsü 

alabileceklerdir. Sınav kaydedilecektir.  

 Fotoğraflı okul kimlik kartınız ya da TC kimlik kartınız yanınızda 

bulunmalıdır. 

 Listelerde öğrenci numaranızın yer aldığı Zoom ID’yi kullanmanız 

gerekmektedir. Listelerdeki diğer Zoom ID’leri kullanrak sınava 

girilmesi durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.  

 Sınavın Çoktan Seçmeli (multiple choice) bölümü bittikten sonra 

Kompozisyon yazma (Writing Essay) kısmı aşağıda belirtilen saatte 

açılmış olacaktır. Kompozisyon konusu ve ilgili yönlendirmeler sınavın 

Writing Essay kısmında sizlerle paylaşılacaktır. Kompozisyon Word 

Belgesi kullanılarak yazılmak zorundadır. 



 Sınavın Writing bölümü için Turnitin Öğrenci hesabı 

oluşturmalısınız. Turnitin.com’a girip öğrenci hesabı 

oluşturduktan sonra CLASS ID: 29566460 ve ENROLLMENT KEY: 

1903 bilgilerini girerek ‘ERASMUS EXAM’ sınıfına kayıt 

yaptırmalısınız. Turnitin’e kayıt işlemleri sınavlar başlamadan önce 

tamamlanmalıdır. Essay’inizi Word dosyasına yazıp en geç 16.10’a 

kadar Turnitin’e yüklemiş olmalısınız.  

 

Çoktan Seçmeli (Multiple Choice Exam) 60 puan 

Başlangıç: 13.30  Bitiş: 15.00 (90 dakika)  

Kompozisyon Yazma (Writing an Essay) 20 puan 

Başlangıç: 15.30  Bitiş: 16.10 (40 dakika) 

 

Başarılar dileriz 


