
 

 

 

 

 

 

 

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 

ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ 

 

Çevirimiçi Dil Desteği Nedir?  

Erasmus faaliyetinden yararlanacak her öğrenci faaliyete başlamadan önce ve faaliyeti 

tamamladıktan sonra online olarak öğrencinin e-posta adresine gönderilen sınava girip 

sonucunu Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletmek zorundadır. Çevirimiçi dil desteği; 

öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu zorunlu dil sınavları ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu 

desteğini içermektedir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevirimiçi Dil Desteği Hangi Dillerde Sunulmaktadır? 

Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca, Çekçe, Danca (Danimarka 

dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce ve İsveççe   

 

  Çevirimiçi Dil Desteği 

Zorunlu Dil Sınavları İsteğe Bağlı Dil Kursları 



 

 

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine 

başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil 

Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar. 

Öğrencinin faaliyetine başlamadan önce ve faaliyetini tamamladıktan sonra girmesi gereken 

bu sınavlar ZORUNLUDUR.  

Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan ve/veya sınav sonuçlarını Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğüne iletmeyen öğrencilerin hibelerinde Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin 

Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel 

Hareketliliği - Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nın 8. maddesi uyarınca kesinti yapılır.  

 

 

 

 

 

Sınav Sonucum Erasmus Hareketliliğimi Etkileyecek Mi? 

Hayır,  sınav sonuçları öğrencinin Erasmus faaliyetini hiçbir şekilde etkilemez. OLS sınavının 

amacı öğrencinin faaliyetten önceki dil seviyesi ile faaliyeti tamamladıktan sonraki dil 

seviyesindeki gelişimi ölçmeye yöneliktir.  

 

 

 

 

Öğrenci, gidiş işlemleri için Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne 
geldiğinde e-posta adresi ile Erasmus+ Çevirimiçi Dil Desteği 
sistemine tanımlanır. 

Tanımlama işleminden sonra öğrenciye sistem üzerinden 
kullanıcı adı ve parolası gelir.

Öğrenci, http://erasmusplusols.eu/ adresinden kullanıcı 
adı ve parolası ile sisteme giriş yaparak sınavı yapar.

Sınav sonucunu erasmus@deu.edu.tr adresine e-mail 
yolu ile iletir.

Zorunlu Dil Sınavları 



 

 

 Gitmeden önce girdiği zorunlu dil sınav sonucu B1 ve altında olan öğrencilere sınava girdikleri 

dil türünden kurs otomatik olarak başlatılır. Öğrenci kendisine daha önce gönderilmiş olan 

kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak Erasmus faaliyeti süresince dil kursu 

alabilmektedir. 

 

 Gitmeden önce girdiği zorunlu dil sınav sonucu B2 ve üzerinde olan öğrenciler kendi isteklerine 

bağlı olarak çevirimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Bu durumda da öğrenci hangi dilde kurs 

almak istediğini Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne iletir ve öğrenciye bu dilden kurs tanımlanır.  

 

 İsteğe Bağlı Dil Kursları ücretsizdir. 

 

 

 

Detaylı bilgi için: http://erasmusplusols.eu/ adresini ziyaret ediniz. 

Bilgilendirme videosu için: http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/  

İsteğe Bağlı Dil Kursları 


