
DUYURU 

2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim hakkı kazanan öğrencilerimizin dikkatine !!! 

Bölümümüz bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarından bağımsız zorunlu hazırlık 

sınıfı bulunmaktadır. Bölümümüzü kazanan öğrencilerimizin tamamının 12 Eylül 2019 Perşembe günü 

saat 10.00’da Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi 

Anabilim Dalı Umuttepe adresinde yapılacak olan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav 

programı aşağıdaki gibidir: 

12 Eylül 2019 Saat 10.00 Gramer, Okuma, Yazma, Dinleme 
 

12 Eylül 2019 Saat 14.00 Konuşma 
 

 

Aşağıdaki şartları sağlayan öğrencilerin sınavdan muaf olabilmeleri için bu şartları sağladıklarını 

gösteren belgeleri muaf olmak istediklerini belirten dilekçeleri ile birlikte İngilizce Öğretmenliği bölüm 

sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir. Son 2 yıla ait merkezi dil sınav sonucu bulunan öğrenciler 

muafiyet sınavının yazma ve konuşma bölümlerine girmek zorundadır. Konu ile ilgili yönetmelik 

maddesi aşağıda sunulmuştur: 

             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. 


