
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK 
LİSANS PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ 

SENATO ESASLARI 

 
Kapsam 

Madde 1- Bu yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile birlikte 
yürüttüğü Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları kapsamında İTÜ Yabancı Diller Yüksek 
Okulunda İngilizce hazırlık okumak zorunda olan öğrencilere yönelik uygulamaları kapsamaktadır. 

Öğrenci Kabulu 

Madde 2- Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programına kabul edilen öğrenciler yabancı dil seviyelerinin 
yeterliliğini TOEFL (ya da programlara bağlı olarak Kurumsal TOEFL, (Institutional TOEFL) sınavı ile belgelemek 
zorundadırlar.Eski sistem yazılı TOEFL (PBT) en az 550 veya internet destekli TOEFL (IBT) sınavından en az 80 puan 
alan öğrenciler kayıt oldukları programların birinci sınıf derslerine başlayabilirler. 
 
Bu değerler maksimum alt değerlerdir. Gerekli görüldüğünde, alınması gereken asgari puanlar Üniversitelerle karşılıklı 
olarak yapılan protokollerle yeniden belirlenerek ilan edilir.  
 
Yabancı dil yeterliliklerini belgeleyemeyen öğrenciler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce Hazırlık programına 
kaydolurlar. 
 
TOEFL sınavından gerekli olan en az puanı en az 2 yıl içerisinde sağlayamayan öğrencilerin Çift Diplomaya Yönelik 
Uluslararası Lisans Programından kayıtları silinir.  

 
Seviye Belirleme ve Yerleştirme Sınavı  

 
Madde 3 – Hazırlık sınıfına kaydolan öğrenciler öğretim yılı başında seviye belirleme ve yerleştirme sınavına alınırlar. 
Yüksek Okulumuz İngilizce hazırlık öğretiminde D grubu, “beginner”, C grubu “pre-intermediate”, B grubu, 
“intermediate” ve A grubu, “upper-intermediate”, olmak üzere dört değişik İngilizce seviye grubu bulunmaktadır. 
Öğrenciler sınavlardaki başarılarına göre bu dört gruptan birine yerleştirilirler. 

 
Eğitim Süresi 

 
Madde 4 - Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programındaki öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundaki bir 
yıllık öğrenimleri sonunda TOEFL sınavından İngilizce yeterliliklerine ilişkin minimum puanları alamazlarsa, izleyen 
öğrenim yılında seviyelerine en uygun hazırlık sınıflarından birine, İngilizce hazırlık eğitimi için belirlenmiş olan bir yıllık 
okul harcının ödenmesi koşulu ile yeniden kaydolabilirler. TOEFL koşulunu sağlayan öğrencilerin fakültelerindeki 
programlara başlayabilmeleri için izleyen öğrenim yılının başını beklemeleri zorunludur. 
 
Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Lisans Programındaki öğrenciler, toplam iki yıl sonunda TOEFL sınavından yukarıda 
belirtilen minimum puanları alamadıklarında, Uluslararası Ortak Lisans Programındaki kayıtları silinir. 

Devam Durumu  

Madde 5 – İngilizce Hazırlık Okulundaki derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bulundukları seviye gruplarının 
(A,B,C,D) haftalık ders saatlerinin en az yüzde doksanına devam etmek zorundadırlar. Derslere devamları bu oranın altında 
bulunan öğrenciler, bu tarihten itibaren derslere devam haklarını yitirirler. 

Kurumsal TOEFL Sınavına Girme Koşulları 



 

Madde 6 – Öğrencilerin yıl içinde ve yıl sonunda yapılacak Kurumsal TOEFL sınavlarına girme hakkı kazanabilmeleri 
için bulundukları seviye gruplarının (A,B,C,D) haftalık ders saatlerinin en az yüzde doksanına devam etmiş olmaları 
gerekir. Ayrıca sınavın gerçekleştirileceği tarihe kadar almış oldukları “başarı puanı” nın minimum %60 olması 
gerekmektedir. Başarı puanının nasıl hesaplanacağı Akademik Yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
açıklanır. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenciler yıl içinde ve yıl sonunda yapılacak olan “Kurumsal TOEFL” 
sınavlarına girme hakkını kaybederler.  

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları 

Madde 7 – Bu yönetmelikte belirtilmeyen öğrenci hak ve sorumlulukları için İTÜ Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği ve İTÜ Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 


