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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
zenginleştirmelerini olanaklı kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve
kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır.
Temel ve uygulamalı bilimlerde ilerleme sağlamayı hedefleyen bir yüksek öğretim
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 UOLP İngilizce Hazırlık Programından nasıl muaf olabilirim?
UOLP Hazırlık Programından muaf olabilmek için öğrencilerin kabul gören uluslararası
sınavlardan birinden bölümler bazında karşı kampüslerle ortak olarak belirlenen
puanları almaları gerekmektedir. Bölümler bazında dil yeterlilik koşulları şöyledir:

UOLP DİL YETERLİLİK KOŞULLARI

Program
SUNY New Paltz
İşletme
SUNY Fashion Institute of
Technology
Tekstil Geliştirme ve
Pazarlama

*TOEFL
iBT

TOEFL
iBT
Home
Edition

**PTE
Akademik

Geçerlilik

ÖZEL KOŞULLAR

74

74

-

2 Yıl

Şartlı başlama yoktur.

80

80

53

2 Yıl

Şartlı başlama yoktur.

Moda Tasarımı
SUNY Maritime
College
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği

79

-

-

2 Yıl

Deniz Ulaştırma ve
İşletme Mühendisliği
SUNY Binghamton
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği

Şartlı Başlama: TOEFL iBT 72
SUNY Maritime College Eng. 90 F
Introduction to College Writing
dersini alarak C veya üstü not alan
öğrenciler İngilizce yeterllik
koşulunu yerine getirmiş
sayılacaklardır.

83

83

-

2 Yıl

Şartlı başlama yoktur.

Endüstri Mühendisliği
SUNY Buffalo
İnşaat Mühendisliği
Montana State
University
Biyomühendislik
New Jersey Institute of
Technology
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği

Şartlı başlama yoktur.
79

55

2 Yıl

71

-

48

2 Yıl

Şartlı başlama yoktur.

79

-

-

2 Yıl

Şartlı başlama yoktur.

Strathclyde University, UK
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makinaları Mühendisliği

Azerbaycan Mimarlık ve
İnşaat Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği

PTE Akademik sınavından
öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt
bölümlerden (iletişim becerileri) en
az 50 puan almaları gerekmektedir.

79

79

65

-

-

55

2 Yıl

-

2 Yıl

Şartlı başlama yoktur.
PTE Akademik
sınavından öğrencilerin toplamda
55 ve ana alt bölümlerden (iletişim
becerileri) en az 50 puan almaları
gerekmektedir.
Şartlı başlama yoktur.
Öğrenciler İTÜ Yeterlilik Sınavından
60 puan alarak bölümlerine
başlayabilirler.

Dil yeterlilik belgesine sahip olan adayların kesin kayıt yaptırdıktan sonra Sınav Sonuç
Belgelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’ne göndermek ve onaylatmak için izlemesi gerek
adımlar aşağıda belirtilmiştir.

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 ini 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 başvurmaları gerekmektedir.



TOEFL iBT Home Edition Sınavı 2021-2022 Akademik Dönemi için belli bölümlerde
geçerlidir. Lütfen geçerli Dil Yeterlilik Koşulları tablosuna bakınız.



İstanbul Teknik Üniversitesi TOEFL iBT MyBest Score ™ puanlarını kabul
etmemektedir.

İngilizce düzeyim yüksek ama bu belgelerden birine sahip değilim, ne
yapmalıyım?
İlgili sınavlar hakkında bilgi ve kayıt işlemlerinizi aşağıda verilen web sitelerinden
yapabilirsiniz.
TOEFL iBT Sınavı https://www.ets.org/toefl
PTE Sınavı https://tr.pearson.com/tr/pte-academic.html


Türkiye’den alınan TOEFL iBT ve PTE sonuçları sadece devlet ve vakıf
üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir.



TOEFL iBT Home Edition Sınavı 2021-2022 Akademik Dönemi için belli bölümlerde
geçerlidir. Lütfen geçerli Dil Yeterlilik Koşulları tablosuna bakınız.

İngilizce bilgim hiç yok ya da İngilizce düzeyim düşük ise ne yapmalıyım?
Hiç İngilizce bilginiz yok ise, bunu her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde Düzey
Belirleme Sınavına girmeniz gerekmektedir Bu durumda, hazırlık eğitiminize başlangıç
düzeyinden başlatılacaksınız. Eğer belli bir seviyede İngilizce bilginiz var ise, yine
Düzey Belirleme Sınavına girmeniz gerekmektedir. 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 http://www.ydy.itu.edu.tr adresinden duyuruları takip ediniz.

Sınav sonucunda düzeyim belirlendikten sonra ne yapacağım?
http://www.ydy.itu.edu.tr adresinden duyuruları takip ediniz.

Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programında haftalık ders saati
düzeylere göre değişiyor mu?
Evet. Haftalık ders saatleri kur ve döneme göre değişikler göstermektedir. Ders saatleri
her akademik yıl için tekrar belirlenmektedir.

UOLP İngilizce Hazırlık eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgiye web
sayfamız üzerinden

