CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ YOUNG LEARNERS 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 Young Learners
Examinations (YLE) olarak bilinen sınavlar özellikle 7–12 yaş arası çocuklara yönelik olarak
tasarlanmıştır. Bu sınavlar, öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini ve onları
ileride girecekleri İngilizce sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber İngilizce
öğreniminde başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır.
Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci YLE sınavlarına girmektedir. Türkiye’de bulunan
birçok okul YLE sınavlarını öğretim programlarına başarılı bir şekilde dâhil etmiştir. İçeriği resimli,
renkli ve eğlencelidir; dolayısıyla öğrenciler soruları yanıtlarken zorluk çekmez. YLE sınavlarının asıl
amacı, çocuğunuzu İngilizcesini geliştirmeye teşvik etmektir. Cambridge YLE sınavları, İngilizce
öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere'de hazırlanır ve değerlendirilir. Bu sınavlar
dil öğrenmeye ilişkin Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma bilgilerini ölçerek, öğrencilerin dört
alandaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
YLE sınavları Cambridge English tarafından İngiltere’de hazırlanmakta ve orada değerlendirilmektedir.
Cambridge English YLE sınavları 3 ayrı düzeyden oluşur: STARTERS ilk seviye; MOVERS ikinci seviye ve
FLYERS en ileri seviye YLE sınavıdır. Bu sınavlar öğrencilerin İngilizcede ilerlemelerini destekleyecek
şekilde tasarlanmıştır. STARTERS seviyesinde en çok kullanılan kelimelerle temel cümleleri öğrenerek
başlarlar, MOVERS ve FLYERS seviyelerinde ise tutarlı bir şekilde ilerleyerek daha kapsamlı ve
güçlükleri aşabildikleri İngilizce seviyesine ulaşmış olurlar.

SINAV ÜCRETLERİ
Young Learners sınavının tüm bölümlerinin ücreti 300 TL’dir.

ÇOCUĞUMU NASIL KAYIT ETTİREBİLİRİM?

 Okulunuz tarafından seçilmiş sınav tarihleri, size yine okulunuz tarafından bildirilecektir.
Okulların, sınava girecek öğrencilerin her seviye için adayların isimlerini ve doğum tarihlerini
içeren başvuru formu ile ödeme dekontlarını sınavdan 8 hafta öncesinde Atatürk Üniversitesi
Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü'ne ulaştırmaları gerekmektedir. Bu açıdan
çocuğunuzun sınava girip girmeyeceğine dair bilgiyi kesin olarak okulunuzun belirleyeceği
tarihe kadar okulunuzdaki ilgili kişiye bildirmeniz gerekmektedir.
 Okulunuzdan sınava katılacak tüm öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini içeren başvuru
formunun ve ödeme dekontlarının sınavdan en geç 8 hafta öncesine kadar tarafımıza
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.
 Sınav ücretini (300 TL) 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
yapılabileceğini de 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 (Starters, Movers veya Flyers)
(ÖRNEK: ALİ KEMAL YILMAZ, XXXXX KOLEJİ, MOVERS)
!!! 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

