
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 

HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Muafiyet Sınavı 21.09.2021 tarihinde saat 

13.00’te Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır. 

 Sınava katılmayan öğrenciler için ek sınav hakkı verilmez. Bu öğrencilerin kayıtları 

otomatik olarak hazırlık sınıfına yapılır. 

 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Muafiyet Sınavı'nda 70 ve üzerinde not alan 

öğrenciler sınavda başarılı sayılarak birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanır. 

 Öğrencilerden fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi istenecektir. Kimlik belgesi olarak 

kabul edilecek belgeler: nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport  

 Öğrencilerimizin sınavdan en az yarım saat önce okulda hazır bulunmaları gerekir. 

 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi getirmeleri 

gerekmektedir. 

 Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin başka bir üniversitede hazırlık okumuş olsalar bile 

Hazırlık Muafiyet Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. 

 İngilizce Öğretmenliği Programı için YDS, YÖKDİL, ÜDS gibi sınavlar eşdeğer kabul 

edilmemektedir. Muafiyette kabul edilen sınavlar için aşağıdaki bölümü inceleyiniz. 

 
Sıkça sorulan sorular 

1- Sınavda ne tür sorular sorulacak? 
İngilizce sınavında yer alan soru türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınav sırasında yanlış 

cevaplar doğruları götürmediği için her soruya size göre en uygun cevabı vermeniz yararınıza 

olacaktır. 
 

Sınav 

Bölümü 

Kapsam Sorular Değerlendirmeye 

Etkisi 

1.DİNLEME  Genel ve Akademik 

Dinleme Becerisi 

Öğrencilerden 

dinledikleri parçalara 

göre verilen çoktan 

seçmeli soruları 

cevaplamaları istenir. 

%20 

2.OKUMA  Okuduğunu Anlama 

ve Yorumlama 

 Ana Fikir Bulma 

 Çıkarımda Bulunma 

 Kelimeyi Tahmin 

Etme 

Öğrencilerden uzun (600- 

800 kelime) ve kısa 

okuma parçalarını 

okuduktan sonra çoktan 

seçmeli soruları 

cevaplamaları istenir. 

%40 



3.YAZMA  E-Posta / Mektup / 

Kompozisyon 

Yazma 

Yazma bölümü iki ayrı 

sorudan oluşur. İlk 

soruda kısa bir (formal) 

e-posta ya da mektup, 

ikinci soruda ise verilen 

bir konuda 250- 300 

kelimelik bir 

kompozisyon (essay) 

yazılması istenir. 

Değerlendirmede; içerik, 

düzen, dil bilgisi 

yapılarının doğru ve 

uygun olması, 

kelimelerin doğru 

kullanımı gibi faktörler 

dikkate alınacaktır. 

%40 

 

2- Daha önce başka bir üniversitede hazırlık okumuş veya hazırlıktan muaf 

tutulmuş öğrenciler sınava girmek zorunda mı? 
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin, başka bir üniversitede hazırlık okumuş olsalar bile Hazırlık 

Muafiyet Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. 

3- İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için aranan şartlar nelerdir? 
Hazırlıktan muaf olabilmek için aşağıda belirtilen sınavlardan istenen puanı almış olmak gerekir. 

Belirtilen sınavlardan geçerli puan almış veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, 

belirtilen süre kadar öğrenim görmüş olan öğrenciler muafiyet için dilekçe ile Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi Dekanlığına başvurabilirler. İngilizce Öğretmenliği Programı için YDS, YÖKDİL, ÜDS 

gibi sınavlar eşdeğer kabul edilmemektedir. 
 

 

 

 

İngilizce Öğretmenliği 

Muafiyet şartları 

YÖK tarafından İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen TOEFL 

iBT, PTE Akademik, CPE veya CAE sınavlarından YÖK Yabancı 

Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana denk puan almış 

olmak 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim 

görüp, ortaöğrenimlerinin en az son üç yılını bu kurumlarda 

tamamlamış olmak 

 


