CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ KET & PET, KET for Schools & PET for Schools,
FCE ve FCE for Schools SINAVLARI
Sayın Veli,
Her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde Study in UK - Turkey ve Erzurum'da Atatürk Üniversitesi
Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Cambridge Key English Test (KET),
Preliminary English Test (PET), Key English Test for Schools (KET for Schools), Preliminary English Test
for Schools (PET for Schools), ve First Certificate in English (FCE) sınavları, Cambridge Üniversitesi'nin
bir kuruluşu olan Cambridge ESOL (Ana Dili İngilizce Olmayanlar İçin İngilizce) tarafından düzenlenen
genel İngilizce sınavlarının ilk üç düzeyini oluşturmaktadır. Bu sınavlar İngilizce düzeyini; okuma,
yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki kabiliyetlerine göre ölçmektedir. İngilizce dilini yetkin bir
şekilde kullanabilme anlamında uluslararası bir sistem düzenlenmiştir. Bu Common European
framework of Reference (CEFR) (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Programı) olup 6 seviyeden oluşur:
Elementary (Temel) (A1 ve A2), Intermediate (Orta), (B1ve B2), Advanced (İleri) (C1ve C2). Cambridge
ESOL, CEFR’ın her seviyesi için uluslararası İngilizce sınavları üretmiştir. Bu çerçeveye göre KET ve KET
for Schools sınavları A2, PET ve PET for Schools sınavları B1, FCE sınavı ise B2 seviyesindedir.
Her yıl beş milyonu aşan sayıda aday Cambridge English sınavlarına katılmaktadır. Bu sınavlar
İngilizce dil bilgisi seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak tüm dünyada
pek çok üniversite, kolej, şirket ve devlet kurumları tarafından kabul edilmektedir.

SINAV ÜCRETLERİ
KET ve KET for Schools sınavlarının ücreti 440 TL’dir, PET ve PET for Schools sınavlarının ücreti
500 TL ve FCE ve FCE for Schools sınavının ücreti ise 740 TL’dir.

ÇOCUĞUMU NASIL KAYIT ETTİREBİLİRİM?
Okulunuz tarafından seçilmiş sınav tarihleri ve son başvuru tarihleri okulunuz tarafından size
bildirilecektir.
 Okulunuzdan sınava girecek tüm öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru
formu ile ödeme dekontlarının sınavın son başvuru tarihine kadar okulunuz tarafından
SAtatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü'ne ulaştırılması
gerekmektedir. Kayıtların geçerli olabilmesi için, kayıt esnasında ödemelerin yapılmış olması
koşulu aranmaktadır. Bu sebeple okulunuz tarafından size verilmiş son başvuru tarihine kadar
sınav ücretini aşağıdaki banka hesabına yatırdıktan sonra, bu dekontu muhakkak okulunuza
iletmeli ve okulunuzdaki ilgili kişiye çocuğunuzun sınava gireceğini bildirmelisiniz.
 Okulunuzdan sınava katılacak tüm öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru
formu ile ödeme dekontlarının ilan edilen son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması
gerekmektedir.
 KET, PET, KET for Schools, PET for Schools, FCE ve FCE for Schools sınavları için; son kayıt
tarihinden sonraki başvurular için sınav ücreti haricindeki 240 TL gecikme ücretinin de
hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
 Sınav ücretini aşağıdaki banka hesabına yatırabilirsiniz.

Alıcı Adı: SI UK EGITIM LTD STI
VAKIFLAR BANKASI (VAKIFBANK)
ÇARŞI KADIKÖY ŞUBESİ (00363)
TL HESABI

IBAN No:
TR07 0001 5001 5800 7307 7353 76

 Lütfen çocuğunuzun sınavının sözlü bölümünün, yazılı sınavdan farklı bir tarihte de
yapılabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 Dekontun açıklama bölümünde mutlaka şu bilgilerin yazılı olması gerekmektedir:
 Adayın Adı ve Soyadı (parayı yatıran kişinin değil!)
 Adayın devam ettiği okul
 Adayın gireceği sınavın adı (KET / PET / KET for Schools / PET for Schools ya da FCE ve
FCE for Schools)
(ÖR
NEK: ALİ KEMAL YILMAZ, XXXXX KOLEJİ, PET for Schools)

!!! Öne
mle hatırlatmak isteriz ki banka hesap numaramıza yapılan ödemeler ile kayıt işlemi
tamamıyla gerçekleşmiş sayılmaz. Kaydın tamamlanabilmesi için öğrencinin ismi ve doğum tarihini
içeren kayıt formu ile beraber ödeme yapıldığını gösteren banka dekontu Atatürk Üniversitesi
Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir. Dekontun ulaşmadığı durumlarda
herhangi bir karışıklık veya maddi hata durumu oluşmaması açısından bir kopyanın tarafınızca
saklanmasını tavsiye ederiz.
Saygılarımızla,
Study in UK - Turkey
Sınavlar Departmanı

Cengizhan AKDAĞ
ATAILE KOORDİNATÖRÜ

