
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Hazırlık Birimi 

İngilizce Dil Yeterliliği Sınav Duyurusu 

 

2022-2023 eğitim-öğretim yılında programımıza kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, İngilizce 

Öğretmenliği hazırlık muafiyet sınav bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 

• 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da fakülte binamızda gerçekleşecek olan yazılı 

yeterlilik sınavları gerçekleşecektir. Bu oturum, aski bir gelişme olmazsa okuma, yazma, 

dinleme becerilerini ve de dilbilgisini kapsamaktadır. 

• Yine 14 Eylül 2022 Çarşamba günü de saat 13:30 itibarıyla fakülte binamızda konuşma 

becerisi sınavı düzenlenecektir.  

• Sınavlar esnasında kimlik belgenizi, kaliteli bir kurşun kalem ve silginizi yanınızda 

bulundurunuz. 

• Dil muafiyeti için geçerliliği olan ulusal ya da uluslararası bir yeterlilik sınavından belgesi olan 

adaylar, muafiyet başvurusunu sınav günlerinden önce ibraz etmekle; buna karşın yazma ve 

konuşma becerisi sınavlarına girmekle yükümlüdürler. (Muafiyet ile ilgili yönetmelik maddesi, 

bu yazının devamındaki gibidir.) 

Geçerli bir sınav veya yeterlilik belgesi olan adaylar, başvurularını bölüm sekreteri Lale 

Karadeniz’e şahsen veya mehmet.altay@kocaeli.edu.tr adresinden dilekçeleri ile birlikte 

iletmelidirler. 

• 2021-2022 eğitim öğretim yılında hazırlık öğrencisi olup başarılı olamayan veya derslere 

devam etmeyen öğrenciler de 14 Eylül tarihinde düzenlenecek sınavlara girmekle 

yükümlüdürler. 

• Sınavlara girmemeyi tercih eden öğrenciler, doğrudan hazırlık eğitimine aktarılacaklardır. 

 

Kocaeli Üniversitesi 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

Hazırlık Birim Koordinatörlüğü 

 

Not: Akademik takvimde yer alan 13 Eylül tarihli hazırlık sınavı, üniversite geneli hazırlık birimini 

bağlamakta olup, İngiliz Dili Eğitimi öğrencileriyle ilgisi yoktur. 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

Muafiyet 

             MADDE 8 – (1) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Muafiyet sınavında 

başarısız 

olan ve sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz. Bu sınavda 100 

üzerinden 65 ve 

daha yukarı puan alan öğrenci İngilizce hazırlık programından muaf tutulur. İngilizce hazırlık programından 

muaf 

tutulmanın diğer şartları ise şunlardır: 

             a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir üniversitede 

İngilizce 

muafiyet nitelikli sınavdan muaf olmuş yada İngilizce hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu 

eğitim- 

öğretim yılının başında Muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir. 

             b) Öğrencinin yurt içindeki bir üniversitede 4 yıllık İngilizce dil, edebiyat veya öğretmenlikle ilgili bir 

bölümün 

İngilizce muafiyet nitelikli sınavından muaf olmuş yada İngilizce hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış 

olduğunu 

eğitim-öğretim yılının başında Muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi 

gerekir. 

c) Öğrencinin son iki yıl içerisinde aşağıdaki sınavlardan birine girmiş ve aşağıda belirtilen o sınava ait asgari 

puanı almış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında Muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi 

ve ibraz 

etmesi gerekir. 

             1) TOEFL – paper- based testten 490 puan almak ve konuşma becerisi bu sınavda ölçülmediğinden buna 

ek olarak 

girmek zorunda olunan TSE’den 35 puan yada, TOEFL-computer-based testten 185 puan yada, TOEFL-internet-

based 

testten 75 puan almak, 

             2) IELTS’ten 6 puan almak, 

             3) FCE sınavından “C” seviye notu almak, 

4) SAT sınavının herhangi bir bölümünden en az 520 puan almak, 

4) Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından (KPDS, ÜDS, YDS gibi) 80 puan almak gerekir ve buna ek olarak girmek 

zorunda olunan İngilizce hazırlık muafiyet sınavının konuşma ve yazma bölümlerinden 50 üzerinden en az 30 

puan almak. 


