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MİSYON 
 

İTÜ’nün vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü çalışmaların ulusal ve 

uluslararası odak noktası haline gelmektir. İngilizce’nin bir dünya dili haline gelmesi ve İTÜ'nün 

İngilizce’nin ağırlıklı olarak kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve 

araştırmaların artmasını hedeflemesi nedeniyle, İngilizce öğrenmek; İTÜ öğrencilerinin 

ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini 

zenginleştirmeleriniolanaklıkılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi 

alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır. 

 
Temel ve uygulamalı bilimlerde ilerleme sağlamayı hedefleyen bir yükseköğretim ve araştırma 

kurumu olarak, İTÜ’nün misyonu; yerel ve küresel sorunlara son derece duyarlı, zengin bir 

entelektüel atmosfer içerisinde geleceğin teknoloji liderlerini ve girişimcilerini eğitmektir. İTÜ 

YDY’nin misyonu da üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin 

liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine dil 

becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet gücüne 

sahip; çağdaş değerleri temsil eden üretken bireyler olarak yetiştirmektir. 



 

 

İTÜ Lisans İngilizce Hazırlık Programından nasıl muaf olabilirim? 
 

Eğer son 2 yılda aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine girip taban puanı almayı 
başardıysanız, İTÜ YDY İngilizce Yeterlilik Sınavına girmenize gerek yoktur. Türkiye’de alınan 
TOEFL iBT ve PTE sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin TOEFL ve PTE sınav 
merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir. 

 

İTÜ Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları 
 
 

Sınav Geçerlilik ING 100-112-201 ING 112-201 

İTÜ Yeterlilik 2 Yıl 60 – 74 / 100 75 – 100 / 100 

*TOEFL iBT/ 
TOEFL iBT 

Home Edition 

 
2 Yıl 

 
72 – 90 / 120 

 
91 – 120 / 120 

**PTE 
Akademik 

2 Yıl 55 - 74 / 90 75 – 90 / 90 

*Üniversite Senatosu’nun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-
öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul 
edilmeyecektir.  

Lisans İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için aşağıdaki adımları izleyerek Sınav 
Sonuç Belgenizi onaylatmanız gerekmektedir. 

TOEFL iBT/PTE Akademik Sınav Belgesi Onayı için: 
 

http://yardim.itu.edu.tr/ adresinden Yabancı Diller Yüksekokulu > TOEFL iBT/PTE Sınav 
 Sonuç Belgesi Onayı> bölümüne Belgenizin PDF halini öğrenci numaranız ve bölüm adınızı 
belirterek gönderiniz. Onay aldıktan sonra fakültenizde derslere başlayabilirsiniz. 

 
 İstanbul Teknik Üniversitesi, adayların elden bizzat teslim ettikleri TOEFL 

iBT®/PTE Akademik sınav puan raporlarını da kabul etmektedir ve bunun için 
öğrenci kimliği ve sınav sistemine giriş bilgileri ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 
 İstanbul Teknik Üniversitesi TOEFL iBT MyBest Score ™ puanlarını kabul 

etmemektedir. 
 

İngilizce düzeyim yüksek ama bu belgelerden birine sahip değilim, ne 
yapmalıyım? 

 
7 ve 9 Eylül tarihlerinde iki aşamada gerçekleşecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavına 3-4 Eylül 
tarihlerinde saat 17:00’a kadar kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Yeterlilik Sınavı ile ilgili 
detaylı bilgiye http://www.ydy.itu.edu.tr sayfasında bulunan İngilizce Yeterlilik Sınavı 
bölümünden erişebilirsiniz. Yeterlilik Sınavında başarılı olamayan öğrencilerimiz için 
akademik takvimde belirtilen tarihlerde Düzey Belirleme Sınavı yapılacaktır. Sınav ile ilgili 
detaylar http://www.ydy.itu.edu.tr sayfasındaki duyurular bölümünden ilan edilecektir. 



 

 

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavının içeriği nedir ve sınava nasıl 
hazırlanabilirim? 

Eylül 2022 Yeterlilik Sınavı yüz yüze olarak 7 ve 9 Eylül tarihlerinde iki aşamada 
gerçekleştirilecektir. Sınav dilbilgisi, okuduğunu anlama, dinleme ve yazma bölümlerinden 
oluşmaktadır. Lisans Hazırlık Muafiyeti için geçme puanı 100 üzerinden 60 olarak 
belirlenmiştir. 

 
Sınav örnekleri için https://ydy.itu.edu.tr/egitim/lisans-hazırlık-programı/çıkmış-yeterlilik-
sınavı-soruları adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 
 

İngilizce bilgim hiç yok ya da İngilizce düzeyim düşük ise ne yapmalıyım? 

2022-2023 Akademik Yılı Takviminde tarihleri belirtilmiş olan Düzey Belirleme Sınavına 
girmeniz gerekmektedir. Bu sınavdan aldığınız puana göre İngilizce düzeyinize uygun olan 
sınıflara yerleştirileceksiniz. Bu sınava girmediğiniz takdirde, İngilizce düzeyi sizin için uygun 
olmayan bir sınıfa yerleşebilir ve İngilizce Hazırlık eğitiminden yeterli ve verimli şekilde 
faydalanamayabilirsiniz. Düzey Belirleme Sınavı ile ilgili duyuruları http://www.ydy.itu.edu.tr 
adresinden takip edebilirsiniz. 

 

Sınav sonucunda düzeyim belirlendikten sonra ne yapacağım? 

http://www.ydy.itu.edu.tr adresinden duyuruları takip ediniz. 
 
 

İngilizce Hazırlık Programında haftalık ders saatleri düzeylere göre değişiyor mu? 

Evet. Haftalık ders saatleri düzey ve döneme göre değişiklikler göstermektedir. Ders saatleri 
her akademik yıl için tekrar belirlenmektedir. 

 
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce’den başka yabancı dil eğitimi 
veriliyor mu? 

İTÜ YDY, İTÜ öğrencilerine fakültelerine başladıklarında seçmeli ve kredili olarak çeşitli 
dersler sunmaktadır: Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince ve 
Yabancılar için Türkçe. Bu derslere kayıtlar öğrenciler tarafından www.sis.itu.edu.tr üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.



 

 

 
 
Lisans İngilizce Hazırlık eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgiye 

web sayfamız üzerinden http://www.ydy.itu.edu.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. Her akademik yıl başında Türkçe ve İngilizce 

olarak yayınlanan Öğrenci El Kitapçığına da web sayfamız 

üzerinden ulaşabilirsiniz (2022-2023 Yılı El Kitapçığı çok 

yakında yayınlanacaktır) 


