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2021 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI 

1. TANIM 

Yabancı dil eğitimleri, Avrupa çapında, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen 

eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa Konseyi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programını (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. 

Avrupa Dil Pasaportu adı altında, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına dayalı bir 

değerlendirme sistemidir. Bu değerlendirme sistemi, Dinleme, Okuma, Üretimsel konuşma, 

Karşılıklı konuşma ve Yazma becerilerine dayalı, A1, A2 (Başlangıç Düzeyi), B1, B2 (Orta Düzey) 

ve C1, C2 (İleri Düzey) düzeyleri olarak belirlenmiştir. 

A1 

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde 
basit düzeyde iletişim kurabilir. 

Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip 
oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. 

Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel 
deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. 

A2 

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık 
gereksinimleri karşılayabilir. 

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim 
kurabilir. 

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve 
cümleleri anlayabilir. 

B1 

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz 
edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. 

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası 
bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. 

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden 
gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara 
dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. 

B2 

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu 
ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. 

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle 
iletişim kurabilir. 

Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık 
alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir. 
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C1 

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, 
ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. 

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde 
kullanabilir. 

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde 
ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki 
dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. 

C2 

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile 
kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. 

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı 
olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. 

Duyduğu ve okuduğu herşeyi kolayca anlayabilir. 

 

2. SINAV TARİHİ VE YAPISI 

Sınavın ilk dört becerisi (Dil Bilgisi ve Kelime Bilgisi, Okuma Becerisi, Dinleme Becerisi, 

Yazma Becerisi) 02 Ekim 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Konuşma Becerisinin tarihi 

ve saati adaylara sms yolu ile bildirilecektir. Avrupa Dil Pasaportu (CEFR) kapsamında 

“Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı” aşağıdaki gibidir. 

• Dil Bilgisi ve Kelime Bilgisi ➔ 25 puanlık çokan seçmeli testdir. Testin süresi 25 

dakikadır. 

 

• Okuma Becerisi ➔ Farklı okuma görevlerini içeren 25 puanlık testdir. Testin 

süresi 25 dakikadır. 

 

• Dinleme Becerisi ➔ Gerçek hayattaki olayların yer aldığı 25 puanlık sesli testdir. 

Testin süresi 30 dakikadır. 

 

• Yazma Becerisi ➔ Gerçek hayatla ilgili yazma görevlerinden oluşan 25 puanlık 

metin oluşturmadır. Sınavın bu boyutunun süresi 30 dakikadır.  

 

• Konuşma Becerisi➔ Konuşma, diyalog kurma içereğine sahip 25 puanlık 

testdir. Sınavın bu boyutunun süresi en fazla 15 dakikadır. 
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3. SINAVIN AMACI 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan “Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı”, yabancı dil 

(İngilizce) düzeyinizi uluslararası anlamda belgelemek, kamuda ve/veya özel sektördeki kimi 

kadrolar için koşul olarak belirtilen yabancı dil düzeyini begelemek için katılabileceğiniz 

sınavlardan birisidir. Bu sınav sonucunda alacağınız belge, Avrupa Dil Pasaportu (CEFR) 

kapsamında yabancı dil (İngilizce) düzeyinizi gösterecektir. 

 

4. PUANIN HESAPLANMASI 

Beş ayrı beceriyi içeren sınav boyutlarında 25 paun olmak üzere Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı’nın 

en yüksek puanı 125 dir. Sınav sonuç belgesinde her bir düzeye karşılık gelen puanınız ve Sınav 

Ortalama Puanınız yer alacaktır. Sınav ortalama puanınıza göre Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programına dayalı derecelendirmeniz ortaya çıkacaktır. Buna göre Sınav Ortalama 

Puanı; 

01,00 – 20,00 ➔ A1 

21,00 – 40,00 ➔ A2 

41,00 – 60,00 ➔ B1 

61,00 – 80,00 ➔ B2 

81,00 – 100,00 ➔ C1 

101,00 – 125,00 ➔ C2 

Olarak belirlenmiştir. 

 

5. SINAVA BAŞVURU ÜCRETİ VE BAŞVURU ŞEKLİ 

Sınava başvuru ücreti 61.50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine 

yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir. Sınavla ilgili olarak Eğitim Ortak Hizmetler 

Dairesi’ne yapılacak başvurular, 7 Eylül – 24 Eylül, 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. 

 

Sınava başvuracak adaylar, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi web sayfasından 

(http://eohd.mebnet.net) indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formunu 

(Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlik Sınavı Dilekçe Formu) doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında 

“Alındı Belgesi” karşılığında, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’ne, gerekli diğer belgelerle birlikte 

vermeleri gerekmektedir. 
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6. SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu 

2. Sınav Ücret Makbuzu 

3. KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve Fotokopisi) 

Başvuru için gerekli olan ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları başvuru sırasında görülüp 

iade edilecektir. 

 

7. SINAV YERİ VE SAATİNİN DUYURULMASI 

Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler başvuruların tamamlanmasından sonra 

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin  http://eohd.mebnet.net adresindeki web sayfamızdan, 

başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nin üzerinde belirtilen “Aday Numarası” ile 

duyurulacaktır. 

 

Ayrıca sınav yeri ve saati adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) yoluyla 

gönderileceğinden başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve 

güncel olmasına özen gösterilmelidir. 

 

Sınav merkezine yazılı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı amacıyla gelen engelli adayların sınava 

gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Eğitim Ortak Hizmetler 

Dairesi’ne bilgi verilmesi halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. 

 

8. SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 

Adayların sınava girerken, maske takmaları ve kimliklerini doğrulayacak bir belgenin 

(kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Maske 

takmayan, kimliğini belgeleyemeyen ve/veya sınav başlama saatinden 30 dakika 

sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların Sınav Salonuna her türlü 

eloktronik araç ve gereç getirmeleri kesinlikle yasaktır. Sınavda uyulması gereken diğer 

kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır. Kurallara aykırı 

davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

http://khk.kamunet.net/
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9. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından 

yazılı testler optik okuyucu ile, diğer değerledirmeler de alan uzmanları tarafından 

yapılacak ve değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte  http://eohd.mebnet.net 

adresindeki web sayfasından duyurulacaktır. 

 

 

10. SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici 

Sonuçlar”dır. İtiraz, sınav sonuçlarının Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi web sayfasında 

açıklanmasından en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya 

şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte 

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’ne yapılabilir.  

 

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde 

değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. İtirazların değerlendirilmesinin 

tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak 

duyurulur. 

 

 

11. SINAVLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER 

Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrıları web sayfası kanalıyla 

yapılacaktır. Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Eğitim Ortak Hizmetler 

Dairesi web sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eohd.mebnet.net/
http://eohd.mebnet.net/
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12. BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


