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ÇEVİRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS) SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ 

NOTU 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 22/12/2022 tarih ve E+/NA/DIR/2022/072 

sayılı Bilgi Notu ile; Yükseköğretim alanında 14 gün ve daha uzun süreli hareketlilik 

gerçekleştiren tüm KA171 öğrenci ve yeni mezunları için hareketliliğe başlamadan önce bir ön 

koşul olan dil değerlendirme sınavı ile ilgili zorunluluk kaldırılmıştır. Bu doğrultuda; 

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Programla İlişkili Olmayan 

Üçüncü Ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA171) 2022 Yılı 

Uygulama El Kitabı metni ile Türkiye Ulusal Ajansı ve Üniversiteler arasında ve Üniversite 

ile Katılımcılar arasında imzalanan Hibe Sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan 

aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica 

ederim. 

I. Şu anda devam etmekte olan 2022 yılı projesi kapsamında KA171 öğrenci ve yeni 

mezunlarının Çevirimiçi Dil Desteği (OLS) kapsamında hareketlilikleri başlamadan 

önce dil seviyelerini belirlemek amacıyla aldıkları dil değerlendirme sınavının 

zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak söz konusu katılımcılar için, zorunluluğu olmasa 

dahi, Avrupa Komisyonu tarafından kurulan kurumsal öğrenim yönetim platformu olan 

EU Academy platformunun kullanımının teşvik edilmesi beklenmektedir. 

 

II. Zorunluluk kaldırıldığı için Erasmus ofis personelinin, katılımcıların dil sınavını alıp 

almadıklarını takip etme ve almadıkları zaman yaptırım uygulama zorunluluğa da 

kaldırılmıştır. 

 

III. 2022 yılı kapsamında imzalanan öğrenci hibe sözleşmelerinde değişiklik yapılmasına 

gerek bulunmamaktadır, ancak bundan sonra imzalanacak olan anlaşmalarda OLS 

alanındaki zorunluluğun çıkarılması tavsiye edilmektedir. 

 

IV. Kademeli olarak işleme alınacak kullanıcı veri yönetim sistemi aracılığıyla öğrencilerin 

eposta adreslerinin Beneficiary Module sistemine girilmesi sonrasında öğrenciler, e-

posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden EU Academy sayfasına 

erişim hakkı kazanacaktır.  

 

V. Söz konusu sistem zaman içerisinde kademeli olarak, AB Üye Devletleri ve Erasmus+ 

ve ESC programıyla ilişkili ülkelerin 29 resmi dilinin tamamında dil öğrenme hizmeti 

sunacaktır. 

 

VI. EU Academy Platformunda; katılımcılar öğrenmek istedikleri dili/dilleri, kurs ve dil 

sayı sınırlaması olmaksızın seçebilecektir. 


