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YABANCI DİL SINAV SONUÇ BELGESİ 
 
 

 %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlardan hazırlık aşamasında 
kaydı silinen öğrencilerin veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların  
“YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde 
belirtilen sınav sonuçları bulunmaması durumunda YTÜ Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İYS sınavına katılacaktır.  
 

 Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın 
öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara 
kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlaması 
gerekmektedir. Öğrencinin aşağıda belirtilen başarı puanlarını sağlayamaması 
durumunda öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban 
puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim 
kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilecektir. 

 
Senato tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal sınavların herhangi 
birinden son 5 (beş) yıl içinde yeterli puanı almış olan öğrenciler ile Senato 
tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların herhangi 
birinden geçerlilik süresi içinde yeterli puanı almış olan öğrencilerin 
hazırlık öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve başarı 
notları aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uygulanır.  

 
İNGİLİZCE DİL SINAVLARININ EŞDEĞERLİĞİNE İLİŞKİN  

PUAN ARALIKLARI VE BAŞARI NOTLARI TABLOSU 

SINAVLAR CB BB BA AA 

İYS 60-69 70-79 80-89 90-100 

YDS, e-YDS, YÖKDİL, 
*e-YÖKDİL 

60-69 70-79 80-89 90-100 

TOEFL IBT 72-83 84-95 96-107 108-
120 

PTE Akademik 55-70 71-77 78-83 84-90 
  (* 01.02.2022 gün ve 2022/01-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)  

 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri için Senato tarafından 
İYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların herhangi birinden 
geçerlilik süresi içinde yeterli puanı almış olan öğrencilerin hazırlık 
öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve başarı notları 
aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uygulanır. (20.04.2021 gün ve 
2021/04-07 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ybd.yildiz.edu.tr/images/files/1%20%C5%9Eubat%202022%20tarihli%20YDYO%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://ybd.yildiz.edu.tr/
https://ybd.yildiz.edu.tr/
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İNGİLİZCE DİL SINAVLARININ EŞDEĞERLİĞİNE 
İLİŞKİN  
PUAN ARALIKLARI VE BAŞARI NOTLARI TABLOSU  

 

SINAVLAR BA AA 

İYS 85-89 90-100 

YDS, e-YDS, YÖKDİL,  
*e-YÖKDİL 

85-89 90-100 

TOEFL IBT 102-107 108-120 

PTE Akademik 81-83 84-90 
          (*01.02.2022 gün ve 2022/01-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)  

 

AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında, İngilizce hazırlık 
öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler B1 düzeyinin, 
en az BB harf notu ile başarılı olan öğrenciler ise B2 düzeyinin gerektirdiği 
dil yeterliliğine sahip kabul edilir. 

 
 

 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık programından hazırlık aşamasında kaydı 
silinen öğrencilerin veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların 
aşağıda belirtilen sınav sonuçları bulunmaması durumunda YTÜ Batı Dilleri ve 
Edebiyatları Bölümü tarafından yapılacak olan FYS sınavına katılacaktır.  

 
 

a) ilgili program tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) 
başarılı olmaları  

b) Özel Fransız liseleri ya da Fransızca hazırlık eğitimi veren Türk liselerinden 
mezun olmak,  

c) FYS’ye eşdeğer kabul edilen YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından geçerlilik 
süresi içerisinde en az 70 ve üzeri puan almış olan, 

d) FYS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası DELF Sınavından en az B2, DALF 
Sınavından ise C1 veya C2 derecesi (süre kısıtlaması olmaksızın) almış 
olmak, 

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil 
Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde 
puan almak ve bu durumunu belgelemiş olmak 

f) Fransız Bakaloryasına sahip olmak. 
 

 Türkçe öğretim yapılan programlarından kaydı silinen öğrenciler veya kayıt hakkı 
kazandığı halde kayıt yaptırmayanlardan bu belge istenmez. 

 
 

İYS – FYS SINAV TARİHLERİ: 
 
 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ: 
 

13 Eylül 2022 İYS (1. Kısım)-FYS (Yazılı) – 15 Eylül 2022 İYS (2. Kısım)-FYS (Sözlü) 

 

https://bde.yildiz.edu.tr/
https://bde.yildiz.edu.tr/

