
IELTS SINAVI
HAKKINDA MERAK 
ETTİKLERİNİZ
IELTS sınavı hakkında kısaca bilgi verebilir 
misiniz? 
Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, 
diğer adıyla IELTS dünyada en çok tercih 
edilen İngilizce dil sınavı. Her yıl 2 milyon kişi 
IELTS sınavına giriyor. 145’in üzerinde ülkede, 
aralarında kamu kurumlarının, üniversitelerin, 
işe yerleştirme kurumlarının da yer aldığı 9 
binden fazla kurum ve kuruluş IELTS’i resmi 
olarak kabul ediyor. IELTS, aynı zamanda 
göçmenlik için İngilizce yeterliliğini ön koşul 
olarak belirlemiş ülkeler tarafından kabul edilen 
tek İngilizce dil sınavı olma özelliğine sahip. 
İngilizcenizi yurtdışında başlayacağınız yeni 
hayatta kullanmanız için tasarlanan sınav, üç 
saatten kısa bir sürede, İngilizce dinleme, okuma, 
yazma ve konuşma becerilerini değerlendirir.  
Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren  
13 gün içinde online olarak açıklanıyor. 

2015 yılında IELTS başvurularında bir önceki 
yıla göre nasıl bir artış oldu? 
Tüm dünyada, özellikle son 5 yılda IELTS 
sınavına giren kişi sayısında ciddi bir artış 
olduğunu gözlemliyoruz. Geçtiğimiz 12 ayda 
dünyada 2.7 milyon kişi IELTS sınavına girmiş. 
Çünkü, İngilizce dil yeterliliğinin ön koşul olduğu 
durumlar bir yana, iş hayatında ve akademik 
alanda kişilerin, küreselleşen dünyanın ortak dili 
haline gelen İngilizceye hakim olmaları ve bunu 
resmi olarak belgelemeleri bugün bir zorunluluk 
haline geldi.

British Council olarak IELTS adaylarına başarılı 
olmaları için ne tip bir çalışma yöntemi 
kullanmalarını önerirsiniz? 
British Council olarak İngilizce öğretimi ve 
sınavlarında 75 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. 
Dünyada 145’in üzerinde ülkede insanların 
İngilizce yeterliliklerini kazanmaları için 
yardımcı oluyoruz. 



Sınava British Council ile kayıt olan adaylar, 
Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, 
online kaynaklarımızdan yararlanabiliyor.  
IELTS sınavını alacak kişiler için özel 
olarak hazırlanan “Roads to IELTS” adını 
verdiğimiz bir online hazırlık programımız 
var. Bu programla adaylar, IELTS’in 
Akademik ve Genel Eğitim modülleri 
için online kaynaklar hakkında bilgi 
alabiliyorlar, faydalı bilgiler ve ipuçlarının 
yer aldığı videoları izleyebiliyorlar, deneme 
sınavlarına girebiliyorlar. Deneme sınavları 
kişilerin IELTS sınavında başarılı olmaları 
açısından büyük öneme sahip. Kişiler 
yeterlilik seviyelerini sınav öncesinde 
gördükleri için, sonuç beklentilerini de 
doğru şekilde yönetebiliyorlar.  IELTS ile 
aynı formatta düzenlenen alıştırmalar 
sayesinde, sınav öncesinde kendilerine 
güveni artıyor. 

Program kapsamında, sınava girecek 
kişilerin kendilerini dünya çapında diğer 
öğrencilerle kıyaslayabilmelerine imkan 
veren bir modül de yer alıyor. Ayrıca bu 
program size sınav tarihlerini düzenli olarak 
hatırlattığı için bir çalışma planı dahilinde 
hareket etmenize yardımcı oluyor ve sınavı 
kaçırma riskini de ortadan kaldırıyor. 
Sınavı British Council’den alacak kişilerin 
30 saat süren bu kursa herhangi bir bedel 
ödemeleri gerekmiyor.

Son dönemde Türkiye’de başlattığımız 
yeni bir uygulama da, IELTS Simon.  
Manchester’da yaşayan eski bir IELTS 
öğretmeni olan bu kişi, IELTS adaylarına 
kendi websitesi ve Facebook hesabı 
üzerinden sınav hakkında yararlı tavsiye 
ve bilgiler veriyor.  IELTS Simon artık 
British Council Türkiye ile ortaklaşa bir 
çalışma yürütüyor. Bu yeni iş birliği ile 
IELTS Simon, sınava girecek kişilerin IELTS 
ile ilgili sorularını ayda iki kez Facebook 
sayfamızda canlı olarak yanıtlıyor.  

Sınava hazırlıkla ilgili yenilikçi 
uygulamalarımızı British Council Turkey 
(www.britishcouncil.org.tr) sitesinden takip 
etmek mümkün.  Sitede ayrıca öğrencilerini 
sınava hazırlayan öğretmenler için kaynak 
materyalleri de bulunuyor.

IELTS’in sunduğu diğer kolaylıklar nelerdir?  
Sınavın dil yeterliğini ölçen diğer 
sınavlardan farkı, bilgisayar ortamında 
değil, kağıt kalem kullanarak yapılması.  
İngilizce konuşma becerinizi sınamanın 
en etkili yolu, yüz yüze konuşmadır. IELTS, 
İngilizce iletişim kurma becerinizi teke 
tek gerçekleştirilen bir konuşma sınavıyla 
ölçen, yaygın kabul görmüş tek İngilizce 
dil sınavıdır. İngilizce dil beceriniz 
objektif bir biçimde, engellilik veya diğer 
özel gereksinimlerden bağımsız olarak 

değerlendirilir. Özel gereksinimleriniz 
konusunda size nasıl yardımcı 
olabileceğimizi öğrenmeyi unutmayın. 

IELTS sınavı nerelerde yapılıyor, ne kadar 
zaman önce başvurmak gerekir?   
IELTS, Türkiye’de 7 ilde yapılıyor: İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve 
Erzurum.  Adayların sınav için en az 2 ay 
öncesinden başvuru yapmasını öneriyoruz 
çünkü kayıtlarda ilk gelen ilk hizmet alır 
kuralı çerçevesinde hareket ediliyor.  IELTS 
sınav tarihleri için de yine websitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.  

Birleşik Krallık Vizesi ve Göçmenlik (UKVI) 
başvurusu için IELTS sonucu geçerli olur 
mu?  
IELTS, UKVI’ın tescilli Secure English 
Language Tests (SELT) listesinde yer alıyor.  
Dolayısıyla Birleşik Krallık ve Göçmenlik 
için yapacağınız başvuru kapsamında 
IELTS sınav sonucu kabul ediliyor. Farklı vize 
türleri için kaç puan almanız gerektiğini 
British Council Türkiye websayfasından 
öğrenebilirsiniz (http://www.britishcouncil.
org.tr/exam/ielts-uk-visa-immigration/
scores)

Birleşik Krallık Göçmenlik başvurusu 
için girilen IELTS sınavının sonucu başka 
ülkelerde geçerli olur mu?  
Evet, IELTS test sonuçları dünya çapında 
9000’den fazla kurum ve kuruluş tarafından 
kabul ediliyor.  Göçmenlik başvurusu için 
girilen IELTS sınavının sonucu, farklı bir 
ülkede üniversite başvurusunda ya da iş 
başvurularında kabul ediliyor.  

Bora Can
British Council Türkiye 

Sınav Hizmetleri Müdürü 
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