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Değerli Personelimiz,  

ERASMUS+ Personel Hareketliliği başvuruları kapsamında dil yeterliliğinizi ölçmek amacıyla iki 
kademeli değerlendirme yapılacaktır.  

İlk sınav 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11:00’de okulumuzda, 603 numaralı sınıfta 
düzenlenecektir. Sınav okuma ve yazma bölümlerinden oluşmaktadır. Okuma bölümü kısa cevaplı 
sorulardan, yazma bölümü ise açık uçlu/uzun cevaplı sorulardan oluşmaktadır. 

Personel Hareketliliği başvurusunda bulunan adaylarımızın yazılı sınavdan en az 55 puan alması 
gerekmektedir. Yazılı sınavı başarı ile geçen adaylar, 26 Şubat 2021 Cuma günü konuşma sınavına 
girecektir. Konuşma sınavı detayları, ilk sınavda başarılı olan adayların listesi ile birlikte sitemizde 
(https://foreignlanguages.istinye.edu.tr/home)  duyurulacaktır.  

TOEFL IBT belgesi olan adaylarımızın, belgeyi en geç 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 13:00’e kadar 
erasmus@istinye.edu.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.  

Yazılı ve sözlü sınavdan muaf olmak için kabul edilen TOEFL IBT puanı 75 ve üzeridir ve sınav 
sonuçlarının geçerliliği 2 yıldır. TOEFL IBT’den 75 ve üzeri puan almış ve geçerliliği olan belgesini 
belirtilen tarihe kadar tarafımıza sunmuş olan adayların Yeterlilik Sınavı karşılığı 100 puan olacaktır. 
İletilen TOEFL IBT belgeleri 25 Şubat 2021 Perşembe günü kontrol edilecek olup adaylarla belge 
kontrolü için Yabancı Diller Birimi tarafından iletişime geçilecektir.  

Yabancı dil sınavının tüm süreçleri Yabancı Diller Bölümümüz tarafından yürütülmektedir. Bu sebeple 
sınav hususunda herhangi bir sorunuz olması durumunda foreignlanguages@istinye.edu.tr eposta 
adresimiz üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Sınavda başarılar dileriz. 
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Dear ISU Staff, 

As part of ERASMUS+ Staff Mobility, a two-stage language assessment will be conducted to measure 
your English language proficiency. 

The first exam will be held on Wednesday, February 24, 2021, at 11:00 in classroom 603. The exam 
consists of reading and writing sections. The reading section consists of short-answer questions, while 
the writing section consists of open-ended / long-answer questions.  

The passing score for the Staff Mobility Program is 55. Applicants who are successful in the written 
exam will be eligible to take the speaking exam on Friday, February 26, 2021. The list of the eligible 
applicants and details of the speaking exam will be announced on our website  
(https://foreignlanguages.istinye.edu.tr/home). 

Applicants who have a TOEFL IBT document must e-mail their documents to erasmus@istinye.edu.tr 
by Thursday, February 25, 2021, at 13:00.  

Applicants must have a TOEFL score of 75+ in order to be exempt from the written exam and the 
speaking exam. Those who present a valid document within the announced time period will be 
considered to have gotten 100 from the Proficiency Exam. Applicants will be contacted by the Foreign 
Languages Department on Thursday, February 25, 2021 for validity check of these documents.  

The Proficiency Exam is conducted by the Foreign Languages Department. For questions about the 
exam, you can contact us via foreignlanguages@istinye.edu.tr.  

Best wishes.  


