
 
 

Değerli velimiz, 

Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için en önemli gereksinim olduğu 

bir gerçektir. 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’li yıllardan beri tüm dünya ülkelerine sınav hizmeti sunan Cambridge Üniversitesi’nin sınavlarına 

bugün 4 milyonun üzerinde  aday katılmaktadır. Cambridge English Sınavları öğrencilerimizin okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını ölçtüğü gibi soru çeşitleri ve içeriği bakımından 

kalitesi en yüksek ölçme değerlendirme araçlarıdır.  

Pınar Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi 

ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için fırsatlar 

sunuyoruz. 

Cambridge Üniversitesi’nin 9-12 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 dünyada 

pek çok üniversitede geçerli olduğu gibi uluslararası şirketler ve devlet kuruluşlarında da kabul 

edilmektedir. 

 

Cambridge Esol sınavları bu yıl da okulumuzda 12 HAZİRAN 2021 Cumartesi günü Pınar Eğitim 

Kurumları ana kampüsünde ‘’British Side ‘’ tarafından organize edilip, uygulanacaktır. Kayıt için 

gerekli formu doldurarak, banka dekontu ile birlikte okulumuz İngilizce öğretmenlerine Yabancı Diller 

Bölümü’ne verilmek üzere en geç 1 MART 2021 tarihine kadar yollamanız gerekmektedir. 
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Cambridge	Assessment	English	 	 	

Sınav	Kategorisi	 	PINAR	EĞİTİM	KURUMLARI	 *Sınav	Ücreti	

STARTERS	 	 390	TL	

MOVERS	 	 390	TL	

FLYERS	 	 390	TL	

KET	 	 560	TL	

PET	 	 640	TL	

FCE	 	 880	TL	

Başvuru	Formu	 	
	 	

Cinsiyet	 Kız															Erkek			

Adı,	Soyadı	 	

Doğum	Tarihi	 	

Sınav	Kategorisi	 Pre			Starters														Movers																				Flyers																			KET																						B2		PET																																		FCE	

Adres	 	

E-Posta	 	

Telefon	(+90)	 	

Banka	Hesap	Bilgileri	
Banka	Adı:	 	
Alıcı	Adı:	 British	Side	Eğitim	Hizmetleri	Tic.	A.Ş. 
Hesap	Tipi	 	 Türk	Lirası	(TL)	
IBAN	 	 TR18	0006	2000	7410	0006	2980	06		

Tabloda yer alan Cambridge Assessment English sınavlarından herhangi birine kayıt yapabilmek için; 
Başvuru formunu doldurarak, sınav ödemesinin yapıldığına dair dekont ile birlikte en geç 01.03.2021 tarihine kadar teslim 
ediniz. 

	

	

21	tarihine	kadar	İNGİLİZCE	ÖĞRETMENİNİZE	ulaştırmanız	gerekmektedir.	Son	başvuru	tarihinin	ardından	yapılan	başvurularda,	sınav	ücretine	
ek	56,50	GBP	geç	başvuru	bedeli	talep	edilir.	

• Dekontun	 açıklama	 kısmında	 adayın	 ad,	 soyad,	 sınav	 kategorisi	 ve	 okul	 adını	 lütfen	 belirtiniz.	 Aksi	 takdirde	 ödemeniz	 geçersiz	
sayılacaktır.	

 

 

 

*	Lütfen	3841	Kurum	Kodunu	gişe	yetkilisine	iletiniz.	Aksi	takdirde	IBAN	bilgisi	paylaşıldığında	masraf	talep	
edilmektedir.		

3841	Kurum	Kodunu	ilettiğinizde	masraf	alınmamaktadır.	Açıklaması	dekont	üzerine	yansımayan	adayların	
dekontlarını	exams@britishside.com	adresine	mail	atmasını	rica	ederiz.	

	

Değerli	velimiz,	
Yabancı	dil	öğreniminin	çocuklarımızın	dünyaya	açılması	için	en	önemli	gereklilik	olduğu	bilinciyle	PINAR	EĞİTİM	KURUMLARI	olarak	Cambridge	
Assessment	English	yetkili	sınav	merkezi	British	Side	ile	iş	birliği	yaparak	öğrencilerimize	bu	sınavlara	katılma	olanağı	sunmaktadır.	Sınava	katılan	
öğrencilerimiz	 İngilizce	 seviyelerini	 uluslararası	 platformda	 değerlendirecek	 ve	 dünyanın	 130	 ülkesinde	 geçerliliği	 olan	 sertifika	 almaya	 hak	
kazanacaklardır.	Öğrencimizin	katılması	önerilen	sınavın	başvuru	formu	ve	ücreti	tabloda	belirtilmiştir.	
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Değerli	Velilerimiz,	

Garanti	Bankası	gişelerinden	gerçekleştirilecek	işlemler	için	3841	kurum	kodu	ile	Fatura	Tahsilat	Sistemi	üzerinden	
masrafsız	olarak	isteğe	bağlı	TC	kimlik	numarası	ile	ödemeler	gerçekleştirilmektedir.	Abone	Adı	kısmına	gişe	personeli	
açıklama	yazabilmektedir.	Açıklaması	dekont	üzerine	yansımayan	adayların	dekontlarını	exams@britishside.com	
adresine	mail	atmasını	rica	ederiz.		

Lütfen	3841	Kurum	Kodunu	gişe	yetkilisine	iletiniz.	Aksi	takdirde	IBAN	bilgisi	paylaşıldığında	masraf	talep	
edilmektedir.		

3841	Kurum	Kodunu	ilettiğinizde	masraf	alınmamaktadır.		

İnternet	bankacılığı	kullanılarak	sınav	ödemesini	yapabilmeniz	için	aşağıda	yer	alan	adımları	takip	etmeniz	
gerekmektedir;	

*İşlemler	

*Ödemeler	

*Fatura	

*Fatura	Ödeme	

*Abone	no	ile	ödeme	(Kurum	Kodumuz:	3841)	

*Kurum	Seçimi	–	Sigorta	ve	Özel	Firma	Ödemeleri	

*British	Side	Eğitim	Hizmetleri		

*Öğrenci	T.C.	kimlik	numarası		

*’Tutar	girerek	ödeme	yapılabilir’	sorusu	evet	olarak	seçilerek	meblağ	yazılıp	ödeme	işlemi	tamamlanabilir.	

	


