
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayın Veli,  
Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için en önemli gereksinim 
olduğu bir geçektir. Yabancı dil öğrenimi kendi kültürünü dünya kültürleriyle beraber özümseyen 
çocuğumuzun bakış açısını zenginleştirir. Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale 
getirmek ise en modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür. Bu süreçte dünya 
standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metodları ile doğru bir 
yol izlemek gerekir.  
 
1850 yıllarından beri tüm dünya ülkelerine sınav hizmeti sunan Cambridge Üniversitesi'nin 
sınavlarına bugün 130 ülkeden her yıl 5 milyonun üzerinde aday katılır. Cambridge Assessment 
English Sınavları öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını 
ölçtüğü gibi soru çeşitleri ve içerikleri itibarıyla gündelik hayatla örtüşmüş geçerliliği ve kalitesi 
en yüksek ölçme değerlendirme araçlarıdır.  
 
Bizde öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda 
güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için Cambridge Assessment 
English Sınavları’na katılımını teşvik etmekteyiz.  
 
Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Starters, Movers, Flyers) 
sınavları, öğrencilerimizi öğrenmeye teşvik edecek eğlenceli, ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden, 
etkinliklerle zenginleştirilmiş sınavlardır. Young Learners sınavları ile oluşturduğu temeli 
akademik bir düzeye taşıyan KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) ve FCE (First 
Certificate in English) sınavları, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize dil öğrenme 
süreçlerinde adım adım gelişimlerini takip etme fırsatı sunar. KET, PET ve FCE sınavları’nın 
sertifikaları Türkiye’de ve Dünya’da pek çok üniversitede geçerli olduğu gibi uluslararası şirketler 
ve devlet kuruluşlarında da kabul edilmektedir.  
 
Cambridge Üniversitesi’nin tüm sınavları Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European 
Framework of Reference) CEFR kriterleri ile denkleştirilmiş sınavlardır. Öğrencilerimizin dil 
öğrenme yolculuklarında adım adım ilerlemelerini değerlendiren ve yeni hedefler belirlemek 
üzere onları motive eden Cambridge Assessment English sınavları okulumuzda 18 Mayıs 
Cumartesi 2019 tarihinde düzenlenecektir. 
 
SINAV İÇİN ÇALIŞMA KİTABI 
Sınava hazırlık için kullanılacak çalıçma kaynak kitapları,  
“Skillbox for Starters, Skillbox for Movers, Skillbox for Flyers”        
Okul kütüphanesinde okulumuza özel indirimli fiyatıyla (35 TL) 3 Aralık Tarihinden itibaren satışa 
sunulacaktır.  İsteyen velilerimiz kaynak kitaplarını okul dışından da temin edebilirler. 
       



                                                                                     

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

3. ve 4. Sınıflar ağırlıklı olarak “Starters” 

5. Sınıflar seviyelerine göre  “Starters, Movers, Flyers” 

6. Sınıflar seviyelerine göre  “Flyers, KET” 

7. Sınıflar seviyelerine göre  “KET” sınavlarına girecektir.   

 

 Yukarıda belirtilen gruplardan sınavlara girmek isteyen öğrencilerin gireceği ESOL sınavı 
(Starters, Movers, Flyers, KET) İngilizce öğretmenlerinin yapacağı seviye sınavı sonrası 3-7 
Aralık haftasında belirlenecektir. 

 

 

 
İRTİBAT 

KARİYER KOLEJİ İNGİLİZCE ZÜMRE BAŞKANLIĞI 

 

 

Alıcı Adı : British Side Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş. 

BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HSP. TÜRÜ HS.NO IBAN 

 BARBAROS BULV. 298 TL 71282 TR16 0004 6002 9888 8000 0712 82 

“Akbank Özel Havale Sistemi” ile gişe yetkilisine “7000916” kodu ileterek de masrafsız ödeme yapabilirsiniz. 

 

  Sayın Velimiz, 

Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın dünyaya açılması için en önemli gereklilik olduğu bilinciyle 
KARİYER KOLEJİ, Cambridge Assessment English Sınavları Yetkili Merkezi British Side ile işbirliği yaparak 
öğrencilerimize bu sınavlara katılma ve dil seviyelerini uluslararası bir platformda değerlendirme olanağı 
sunmaktadır. Öğrencimizin alması önerilen sınavın kayıt bilgileri ve ücreti tabloda belirtilmiştir. 

 

 

   
 

 
 

 

Cambridge Assessment English Sınavı Sınav Ücreti 

YLE Starters  315 TL  

YLE Movers  315 TL  

YLE Flyers  315 TL  
KET  475 TL  
PET  540 TL  
FCE  715 TL  

 

ÖNEMLİ Ödeme yapılırken dekontun 

açıklama kısmına aşağıdaki bilgilerin 
mutlaka yazılması gerekmektedir. Aksi 

takdirde ödemeniz geçersiz sayılacaktır. 
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OKUL ADI - ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI - 

ÖĞRENCİNİN GİRECEĞİ SINAV. 

 

 

Sınav Kayıt Bilgileri 
Çocuğunuzun sınava katılması için lütfen kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç       
8 ŞUBAT 2019 tarihine kadar İngilizce Zümre Başkanı MURAT FATSA’ya ulaştırınız. Ödeme işleminiz için 
hiçbir AKBANK şubesi masraf talep etmeyecektir.  

 

 

 


