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iTEP ACADEMIC AVANTAJLARI

iTEP Academic yüksek okul, üniversite, master ve doktora öğrencilerinin İngilizce yeterliliklerini ölçmede en doğru, en güvenilir, en uygun fiyatlı 
ve en etkili seçenektir.

• iTEP, tüm dünya genelinde ve ülkemizdeki test merkezlerinde istenildiği zaman programlanabilmektedir.

• Testi alanın verilerine, test puanlarına, konuşma ve yazılı sınav örneklerine  çözüm ortaklığı yapılan kurumlar çevrimiçi olarak 
   her zaman ulaşabilmektedir.

• iTEP her bir bölümde dilbilim alt becerilerini değerlendirir. Örneğin okuma bölümünde ana fikri ve diğer detayları anlamak gibi.

Boston Educational Services (BES) uluslararası düzeyde kariyer sahibi eğitimciler tarafından kurulmuştur. Uzun yılları kapsayan deneyimimiz bizi 
sektörün bugünkü zorluklarını göğüslemeye hazırlamıştır. Bu nedenle bizler iTEP’i kurumlara ve aynı zamanda öğrencilere yardımcı olabilmek 
için geliştirdiğimizi belirtmek isteriz.

Teknolojinin en son imkanlarını kullanmakla birlikte, çalışanlarımız da müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için her daim işlerinin 
başındadırlar. Kullanıcı dostu olan bu testimiz başvuru  kabulleri, seviye tespiti, ilerleme sınavları ve final sınavları açısından ideal bir seçenektir.

Üniversitenizde başvuru kabulü amaçlı iTEP sonuçlarını kabul etmek kurumunuza maliyetsiz tanıtım imkanı sağlayacaktır. iTEP çevrimiçi 
pazarlama ve tanıtım materyalleri aracılığıyla daha geniş bir nitelikli başvuran havuzuna ve pek çok ülkede bulunan test merkezlerinin 
puanlarına ulaşabilirsiniz. Test Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi önemli ve gelişmekte olan ülkelerde 
uluslararası öğrenci kayıt ve başvurularında hızla büyümektedir.

Bunun yanı sıra, iyi bir ekip ile olduğunuzu hatırlatmak isteriz. iTEP Kolombiya, Meksika, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin devlet 
kurumları tarafından ve yine sayısız profesyonel, akademik organizasyonlar ve diğer kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

iTEP VE BOSTON EDUCATIONAL SERVICES HAKKINDA

30 yılı aşkın bir süredir ELS Dil Merkezleri başkanı olarak Perry Akins, zaman içerisinde iTEP gibi bir testin geliştirilmesinin oldukça gerekli 
olduğunu görmüştür. Uluslararası eğitim alanında kariyerine başladığında hiç bir İngilizce yeterlilik sınavı mevcut değildi. Bu tür testler 
çıkmaya başladığında ise konuşma ve yazma bölümlerini içermemekteydiler. Dolayısıyla alınan puanlar bir kişinin gerçek İngilizce seviyesini 
yansıtmamaktaydı. Bu alanda çok rekabet olmadığından fiyatlar devamlı artmakla beraber testlerde herhangi bir iyileşme görülmemiştir.

ELS’yi 2 Dil Merkezinden 82’ye çıkardıktan ve yarım milyon öğrenci kaydı aldıktan sonra Perry, iş ortağı Shariff Ossayran ile birlikte Boston 
Educational Services’i kurmuştur. Birlikte daha iyi bir sınav ortaya çıkarmak için test geliştirmede deneyimli bir ekibi ve ikinci dil olarak İngilizce 
öğreten öğretmenleri bir araya getirmişlerdir. iTEP (Uluslararası İngilizce Yeterlilik Testi)‘ in 2008’de  lansmanı yapılmıştır.

Test etkinlik, yeterlilik,  doğruluk,  kesinlik  ve esneklik  açısından yeni bir standart ortaya koymuştur. iTEP istenildiği zaman programlana-
bilmektedir ve 5 iş günü içerisinde puanlandırılmaktadır. Tüm dünya çapındaki test merkezlerinde çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde ve 
uygun bir fiyata alınabilmektedir. iTEP en fazla 90 dakika sürmektedir ve konuşma ve yazma örnekleri içermektedir. Detaylı puan raporu güçlü 
ve zayıf yanları ve de küçük ilerlemeleri, iyileşmeleri göstermektedir. Bu da sınavın başvuru kabulleri ve aynı zamanda yerleştirme/seviye 
tespit durumları için ideal bir sınav olduğunu ortaya  koymaktadır. Kurumlar; test alanların verilerine, test puanlarına, gerçek yazma, konuşma 
örneklerine hemen giriş yapabilmekte ve destek ekibine kolayca ulaşabilmektedir. iTEP gerçek bir 21. yüzyıl sınavıdır.

California Devlet Üniversitesi dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde ülke çapındaki yüzlerce kurumun başvuru kabul büroları 
uluslararası başvuranların iTEP sonuçlarını kabul etmektedirler. iTEP,  Academic Credentials Evaluation Institute (ACEI) ve Accrediting Council 
for Continuining Education and Training (ACCET) tarafından tanınmaktadır. Bundan dolayı hızlıca artan sayıda yoğun İngilizce programları  
yerleştirme/seviye tespit, ölçme/değerlendirme ve çıkış/bitirme sınavı testleri için iTEP’i kullanmaktadır. 

Kolombiya’dan Suudi Arabistan’a kadar pek çok devlet kurumu, iş yerleri, uluslararası organizasyonlar iTEP’i test seçenekleri olarak belirlemişlerdir. 
iTEP’in uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana, 500.000’den fazla kişi iTEP sınavı almıştır. 

BES aktif olarak AIEA, Ulusal Doktora Sonrası Derneği, NAFSA ve AAIEP’ye üyelikleri ve yürüttüğü işbirlikleri aracılığı ile uluslararası eğitim 
camiasına kendini adamıştır. Tüm testi alacakların ve kurumların layık olduğu giriş kolaylığına ve yeterliliğe olanak sağlamak için yaratıcı-
lığımızı ve yenilikçi becerilerimizi kullanırken akademik titizlilikle en yüksek standardı da sağladığımızı gururla bildiririz.

  
•  Sonuçlar  yazılı  ve  sözlü  sınavın  alınıp  alınmadığına  bağlı  olarak  hemen  veya bir  gün  içerisinde verilebilmektedir.



iTEP’in (Uluslararası İngilizce Yeterlilik Testi) öncelikli işlevi İngilizceyi ikinci bir dil olarak öğrenen öğrencilerin İngilizce dili yeterliliklerini değerlendirmektir.
iTEP Academic sınavı genel olarak şu amaçlar için kullanılmaktadır:

• Başvuru kabullerinin kararının verilmesinde
• Öğrencilerin seviye tespitlerine göre dil programlarına yerleştirilmesinde
• Hazırlık sınıfı yönerge ve müfredatının oluşturulmasına yol göstermede
• Hazırlık sınıfı öncesi ve sonrası gelişim ve ilerlemenin değerlendirilmesinde
• İngilizce dili öğretmenlerinin yeterliliklerinin değerlendirilmesinde
• Burs değerlendirmelerinde uygunluğun belirlenmesinde

iTEP Academic iki farklı şekilde sunulmaktadır:

• iTEP Academic-Core okuma, dinleme ve gramer becerilerini değerlendirir.
   50 dakika sürmektedir. Test öncesi hazırlık için ek bir 10 dakika süre verilmektedir.
• iTEP Academic- Plus okuma, dinleme ve gramer, yazma ve konuşma becerilerini değerlendirir.
   80 dakika sürmektedir. Test öncesi hazırlık için ek bir 10 dakika süre verilmektedir.

Test İçeriği
Her bir bölümde, sınavı alan kişiler farklı seviyelerdeki yeterlilikleri hedef alan sorular ve içerikle karşılaşmaktadır. 

A. Reading (Okuma)  – 20 dakika / 2 bölüm
Bölüm 1: 250 kelime uzunluğunda orta (intermediate)-seviye bir okuma parçası, bunu takip eden 4 çoktan seçmeli soru
Bölüm 2: 450 kelime uzunluğunda üst (upper)-seviye bir okuma parçası, bunu takip eden 6 çoktan seçmeli soru

B. Listening (Dinleme) – 20 dakika / 3 bölüm
Bölüm 1: İleri-başlangıç (high-beginning) seviyesinden düşük-orta (low-intermediate) seviyeye kadar 2-3 cümlelik dört kısa konuşma,
                 her birini takip eden bir çoktan seçmeli soru 
Bölüm 2:  2-3 dakikalık orta (intermediate) seviye bir  konuşma, bunu takip eden 4 çoktan seçmeli soru
Bölüm 3: 4 dakikalık üst (upper) seviye bir konuşma, bunu takip eden 6 çoktan seçmeli soru

C. Grammar (Dilbilgisi) – 10 dakika / 1 bölüm
Bu bölüm 25 çoktan seçmeli soru içermektedir. Her biri sınavı alan kişinin İngilizce yapılarının temel özelliklerine aşinalığını test etmektedir. Bu bölüm basitten 
karmaşığa giden bir içeriğe ve aynı zamanda başlangıçtan ileri seviyeye giden bir kelime çeşitliliğine sahiptir. Soruların her bir tipi ekranda görülen bir örnekle 
başlamaktadır.

D. Writing (Yazma) – 25 dakika / 2 bölüm
Bölüm 1: Sınavı alan kişiye düşük-orta (low-intermediate) seviyede verilen bir konuda 50-70 kelimelik bir yazı yazması için 5 dakika verilmektedir.
Bölüm 2: Sınavı alan kişiye üst (upper) seviyede belirtilen konuda görüşlerini açıklaması ve desteklemesi için 175-225 kelimelik bir yazı yazması 
                amacıyla 20 dakika verilmektedir.

E. Speaking (Konuşma) – 5 dakika  / 2 bölüm
Bölüm 1: Sınavı alan kişi düşük-orta (low-intermediate) seviyede kısa bir soruyu duymakta ve okumaktadır. Ondan sonra sözlü bir cevap vermeye hazırlanması için
               30 saniyesi ve cevaben konuşması için 45 saniyesi vardır.
Bölüm 2: Sınavı alan kişi üst (upper) seviyede bir konunun iki yönünü ortaya koyan bir durumla ilgili kısa bir açıklama duymaktadır. Sonrasında kendisinden bu
               konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktarması beklenmektedir. 45 saniye hazırlık ve 60 saniye konuşma süresidir.

Test Yapısı
Teste başlamadan önce sınavı alan kişinin teknik uyumunu ve hazır olma durumunu kesinleştirmek için bir dizi aşamadan oluşan yol gösterici kısa bir başlangıç 
hazırlık bölümü mevcuttur. Bu da testin uygulanması için gereken yazılımın tam olarak teknik kontrol listesini ve de giriş ve kayıt gibi sınavı alan kişinin tanıtım 
bilgilerini içermektedir. Bu başlangıç bölümü testin toplam süresi olan 90 dakikanın içerisine dahildir.

iTEP ACADEMIC GENEL BAKIş
Testi Alma Yöntemi
Bütün iTEP sınavları internet üzerinden alınmaktadır. Test güvenilir bir yerde veya sertifikalı yetkili iTEP test merkezlerinde uygulanmaktadır. Sınavı alan kişi sınavı 
şu şekilde tamamlamaktadır:

• Okuma (reading), dinleme (listening) ve dilbilgisi (grammar) bölümlerinde sınavı alan kişi her bir soru için dört cevap seçeneğinden birine tıklamaktadır.

• Sınavın yazma (writing) kısmı yazı için belirlenmiş giriş alanına doğrudan yazılarak gerçekleştirilmektedir.

• Konuşma (speaking) bölümleri sınavı alan kişinin bilgisayarındaki bir kulaklık ve mikrofon aracılığı ile kayıt edilmektedir.

iTEP Academic’in  aynı zamanda kağıt üzerinde yapılan formatı da mevcuttur. 

Zamanlama Mekanizması
Her bir bölüme ayrılmış sabit bir süre mevcuttur. Eğer sınavı alan kişi bir bölümü tamamladığında hala zamanı kalmış ise bir sonraki bölüme ilerleyebilir.

• Okuma (reading) ve dilbilgisi (grammar) bölümleri: sınavı alan kişi sınava yeniden göz atmak ve eğer ister ise cevaplarında değişiklik yapmak için süre 

   kullanmakta serbesttir.

• Dinleme (listening) bölümü: seçimler sadece bir kere çalar dolayısıyla yeniden göz atmak mümkün değildir.

• Yazma (writing) bölümü: Her bir bölüm için sabit süre sınırlaması vardır. Fakat sınavı alan kişi süre bitmeden bir sonraki bölüme ilerleyebilir.

• Konuşma (speaking) bölümü: Her bir bölüm için sabit süre sınırlaması vardır.

Her bir bölüm için yönergeler belli bir süre ekranda gösterilmektedir. Bu süre yazının miktarına göre farklı olabilmektedir. Sınavı alan pek çok kişi için bu yeterli 
bir süredir. Eğer sınavı alan kişi belli bir bölümün yönergelerini okumak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar ise, her zaman için yardım (help) tuşuna tıklayabilir. 
Bu da tüm test bölümleri için yönergelerin tamamını liste halinde gösterir.

Geçiş Ekranları
Testin her bir bölümünü takiben, sınavı alan kişi “Begining next section…” (diğer bölüme başlıyor) şeklinde bir yazıyı okuduğu bir ekran ile karşılaşır.
Bu geçiş ekranları bölümler arasında 15 saniyelik aralar sağlar ve tamamlanmış test bölümlerini ve kalan test bölümlerini gösterir. Son test bölümü de 
tamamlandıktan sonra sınavı alan kişi  yöneticiden gelecek olan sonraki yönergeleri beklemesini söyleyen son bir ekran görür. 

Puanlandırma / Notlandırma
Test 0 (beginner-başlangıç) seviyesinden 6 (advanced-ileri) seviyesine kadar genel kapsamlı bir yeterliliği tespit ettiği gibi aynı zamanda test edilen her bir 
becerinin 0’dan 6’ya kadar olan yeterlilik seviyesini de belirler. Daha fazla doğruluk ve kesinlik için puanlar aynı zamanda ondalık (2.1, 2.2..vs) olarak da ifade 
edilebilmektedir. Test şu şekilde notlandırılmaktadır:

• Okuma, dinleme ve gramer bölümleri bilgisayar tarafından otomatik olarak puanlandırılmaktadır.

• Her bir bölüm eşit ağırlıklıdır. Çoktan seçmeli soru bölümlerinde yanlış cevaplar veya tahminler için bir ceza yoktur.

• Yazma ve konuşma bölümleri anadili İngilizce olan,  ESL eğitimi almış profesyoneller tarafından standart puanlama yönerge ölçeklerine göre değerlendirilmektedir.

• Resmi puan raporu bireysel puanlama bilgisini hem çizelge ve hem de grafik formatında göstermektedir. Grafik formatı veya beceri profili test tarafından ölçülen
   her bir becerideki güçlü ve zayıf yanları ortaya koymada özellikle faydalıdır.

Seviyeler
Test tarafından yedi yeterlilik seviyesi belirlenmiştir ve kısaca şu şekilde ifade edilebilir:

L 6 İLERİ

L 0 BAŞLANGIÇ

L 2 DÜŞÜK - ORTA

ORTAL 3

L 1 TEMEL

YÜKSEK ORTAL 4

L 5 DÜŞÜK - İLERİ

Advanced

Beginning

Low Intermediate

Intermediate

Elementary

High Intermediate

Low Advanced



iTEP ACADEMIC - PLUS VE TOEFL® IBT KARşILAşTIRMA TABLOSU iTEP ACADEMIC - PLUS VE IELTS™  KARşILAşTIRMA TABLOSU

Hedef Yaş Üniversite seviyesi öğrenciler Üniversite seviyesi öğrenciler

Test edilen 
Zorluk Seviyesi

Beginner (başlangıçtan) - advanced (ileri) seviyeye kadar 
farklı zorluk seviyelerinde testler

Beginner (başlangıçtan) - advanced (ileri) seviyeye kadar 
farklı zorluk seviyelerinde testler

 i T E P  A c a d e m i c - P l u s

iTEP’in Diğer Faydaları

Ölçülen Beceriler

 

Amaç

 

Testi Alma Şekli

Güvenlik

Fiyat

Notlandırma

Puanlama

Programlama

Sonuçların Teslim 
Zamanı Sonuçlar 5 iş günü içerisinde bildirilmektedir  Sonuçlar iki üç hafta içerisinde bildirilmektedir

 TOEFL® IBT

Toplam Sınav Süresi
 

• 90 dakika (tümü 5 bölüm)

Beş bölüm/5 beceri, doğrudan değerlendirilmektedir:
reading (okuma), listening (dinleme), grammar (dilbilgisi), 
writing (yazma), ve speaking (konuşma)

Dört bölüm/dört beceri doğrudan değerlendirilmektedir:
(dilbilgisi dolaylı olarak test edilmektedir): reading (okuma), 
listening (dinleme), writing (yazma), ve speaking (konuşma)

• 260 dakika (tümü 4 bölüm) 

• Öğrencilerin yüksek okul, üniversite, master ve doktora 
başvuru kabullerinde İngilizce yeterliliklerinin değerlendirmesi

• Öğrencilerin seviyelerinin belirlenip İngilizce Dil 
programlarına yerleştirilmesi

• Kurs öncesi ve sonrası değerlendirmenin yapılması

• Burs ya da değişim programları adaylarının kabullerinde 
niteliklerinin  belirlenmesi

99 USD (tüm başvuranlar için global satış fiyatıdır):
kurumlar için belli indirimler yapılmaktadır

• Çoktan seçmeli kısım (okuma, dinleme, dilbilgisi) iTEP 
notlandırma yazılımı tarafından  değerlendirilmektedir

• Yazma ve konuşma bölümleri anadili İngilizce olan ESL 
eğitimli profesyonellerden oluşan iTEP not değerlendirme 
uzmanları tarafından değerlendirilmektedir

• ETS not değerlendirme uzmanları testi değerlendirmektedir.

• Puanlar normal olarak ETS’den gelmektedir fakat bazı 
işverenler ve okullar da sonuçları vermektedir

160-250 USD (ülke ve konuma göre değişmektedir)

İnternetİnternet

Tüm puanlar 0’dan 6’ya kadar. 1 ondalıklı seviyelerde artışlarla 
belirlenen aralıkdadır. Aynı zamanda her bir bölüm de standart 
yönerge ölçeklerine göre puanlandırılmaktadır

Genel kapsamlı puanlar standart yönerge ölçeklerine göre 
0’dan 120’ye kadar belirlenen aralıkdadır, aynı zamanda her 
bir bölüm puanı da standart ölçeklere göredir

• Öğrencilerin Kolej ve Üniversite başvuru kabullerinde İngilizce 
yeterliliklerinin değerlendirmesi

• Öğrencilerin seviyelerinin belirlenip İngilizce Dil 
programlarına yerleştirilmesi

• Yerleştirme ve işe alım (iş dünyası ve çeşitli organizasyonlar) 
amaçlı dil yeterliliğinin belirlenmesi

• Yerinde tam güvenlik önlemleri:

• Testler sadece güvenli sertifikalı ve yetkili iTEP test 
merkezlerinde uygulanmaktadır

• Sertifikalı ve yetkili sınav gözetmenleri her bir test alan kişinin 
fotoğraflı kimliklerinin eşleştiğini doğrulamaktadır

• Soru bankası özelliği hiçbir testin kopyalanmayacağını 
garantilemektedir. 

• Yerinde tam güvenlik önlemleri:

• Testler sadece güvenli ETS sertifikalı test merkezlerinde 
uygulanmaktadır

• Sertifikalı ve yetkili sınav gözetmenleri her bir test alan kişinin 
fotoğraflı kimliklerinin eşleştiğini doğrulamaktadır

• iTEP ile çözüm ortaklığı yapanlar okuma, dinleme ve dilbilgisi bölümleri sonuçlarına, kayıt edilen yazma ve konuşma bölümlerine  
çevrimiçi olarak hemen ulaşabilirler
• iTEP’in isteğe/ihtiyaca bağlı olarak değiştirilmiş ya da modüler versiyonları mevcuttur
• iTEP çözüm ortakları kendi yerlerini iTEP test merkezi olarak kullanabilirler ve sınavı yerinde uygulayabilirler

Yetkili iTEP Test Merkezi ile temas kurulması ile 3 gün içerisinde 
istenilen zamanda 

Test tarihleri önceden ETS tarafından programlanmaktadır 

Hedef Yaş Mezun olmakta olan lise öğrencilerinden lisans, master ve 
doktora seviyesi öğrencilerine kadar

Mezun olmakta olan/olmuş lise öğrencilerinden 
üniversite seviyesi öğrencilerine kadar

 i T E P  A c a d e m i c - P l u s

iTEP’in Diğer Faydaları

Ölçülen Beceriler

Amaç

 

Testi Alma Şekli

Güvenlik

Fiyat

Notlandırma

Puanlama

Programlama

Sonuçların Teslim 
Zamanı Sonuçlar 5 iş günü içerisinde bildirilmektedir  Sonuçlar genellikle testten sonra 13 günde bildirilmektedir

I E L T S ™  ( A c a d e m i c )

Toplam Sınav Süresi
 

• 90 dakika (tümü 5 bölüm)

Beş bölüm/5 beceri, doğrudan değerlendirilmektedir: 
reading( okuma), listening(dinleme), grammar (dilbilgisi), 
writing (yazma), ve speaking (konuşma)

Dört bölüm/dört beceri  değerlendirilmektedir: reading (okuma), 
listening (dinleme), writing (yazma), ve speaking (konuşma)(yüzyüze 
görüşme yapılmaktadır; farklı bir günde gerçekleştirilir)

• 174  dakika ( tümü 4 bölüm)

• Öğrencilerin Kolej ve Üniversite başvuru kabullerinde İngilizce 
yeterliliklerinin değerlendirmesi 
• Öğrencilerin seviyelerinin belirlenip İngilizce Dil 
programlarına yerleştirilmesi
• Kurs öncesi ve sonrası değerlendirmenin yapılması
• Burs ya da değişim programlarına adayların kabullerinde 
niteliklerin belirlenmesi
• Seviye tespiti ve yerleştirmede dil yeterliliğinin 
değerlendirilmesi

99 USD (tüm başvuranlar için global satış fiyatıdır):
kurumlar için belli indirimler yapılmaktadır

• Çoktan seçmeli kısım (okuma, dinleme, dilbilgisi) iTEP 
notlandırma yazılımı tarafından değerlendirilmektedir
• Yazma ve konuşma bölümleri anadili İngilizce olan ESL 
eğitimli profesyonellerden oluşan iTEP not değerlendirme 
uzmanları tarafından değerlendirilmektedir 

• Makine tarafından puanlandırılmaktadır
• Test merkezleri test alan kişilere puanları vermektedir

185 USD ( ülke ve konuma göre değişmektedir)

Kağıt üstünde, artı yüzyüze görüşmeInternet

Tüm puanlar 0’dan 6’ya kadar .1 ondalıklı seviyelerde artışlarla 
belirlenen aralıkdadır. Aynı zamanda standart yönerge 
ölçeklerine göre her bir bölüm de puanlandırılmaktadır

Tüm puanlar standart yönerge ölçeklerine göre 1’den 9’a kadar 
belirlenen aralıkdadır aynı zamanda her bir bölümün puanları 
da belirlenir

• Öğrencilerin Kolej ve Üniversite başvuru kabullerinde İngilizce 
yeterliliklerinin değerlendirmesi
• Öğrencilerin seviyelerinin belirlenip İngilizce Dil 
programlarına yerleştirilmesi
• Kurs öncesi ve sonrası değerlendirmenin yapılması
• Burs ya da değişim programlarına adayların kabullerinde 
niteliklerin belirlenmesi
• Seviye tespiti ve yerleştirmede dil yeterliliğinin 
değerlendirilmesi

• Yerinde tam güvenlik önlemleri
• Testler sadece güvenli sertifikalı ve yetkili iTEP test 
merkezlerinde uygulanmaktadır
• Sertifikalı ve yetkili sınav gözetmenleri her bir test alan kişinin 
fotoğraflı kimliklerinin eşleştiğini doğrulamaktadır
• Soru bankası özelliği hiçbir testin kopyalanmayacağını 
garantilemektedir.

• Yerinde tam güvenlik önlemleri
• Testler sadece güvenli IELTS sertifikalı test merkezlerinde 
uygulanmaktadır
• Sertifikalı ve yetkili idareciler her bir test alan kişinin fotoğraflı 
kimliklerinin eşleştiğini doğrulamaktadır

iTEP ile çözüm ortaklığı yapanlar okuma, dinleme ve dilbilgisi bölümleri sonuçlarına, kayıt edilen yazma ve konuşma bölümlerine  
çevrimiçi olarak hemen ulaşabilirler
• iTEP’in isteğe/ihtiyaca bağlı olarak değiştirilmiş ya da modüler versiyonları mevcuttur
• iTEP çözüm ortakları kendi yerlerini iTEP test merkezi olarak kullanabilirler ve sınavı yerinde uygulayabilirler

Yetkili iTEP Test Merkezi ile temas kurulması ile 3 gün içerisinde 
istenilen zamanda 

Her yıl yaklaşık 48 sabit test tarihi belirlenmiştir; test en az 2 
hafta öncesinden programlanmalıdır



Piyasadaki diğer dil ölçme ve değerlendirme testlerini tanıyor iseniz iTEP 
puanlarını nasıl çevirebileceğinizi görebilirsiniz. Puanlarımız seviyeleri 
geniş bir skalada göstermektedir, bu da adayları kategorize etmede ve 
gruplandırmada kolaylık sağlamaktadır.

(iTEP, CEFR, TOEFL IBT, IELTS, PTE General, PTE Academic karşılaştırma tablosu)

TOEFL Educational Testing Service (ETS) – Eğitim Test Hizmetleri’nin tescilli ticari markasıdır. ETS  iTEP’in üretiminde dahil edilmemiştir. ETS de iTEP’i ve bu puan eşdeğerlikleri 

tablosunu teyid etmemiştir. Cambridge iTEP’in üretiminde dahil edilmemiştir. Cambridge de iTEP’i ve bu puan eşdeğerlikleri tablosunu teyid etmemiştir. Pearson iTEP’in 

üretiminde dahil edilmemiştir. Pearson da iTEP’i ve bu puan eşdeğerlikleri tablosunu teyid etmemiştir.

iTEP ACADEMIC PUAN EşDEğERLİKLERİ

Aşağıda iTEP Puan Raporlarının iki örneğini bulacaksınız. Her bir 
bölümdeki sonuçlar gerçek puanları ve seviyeleri göstererek genel 
seviyeye sentezler. Puan raporlarımız adayları ve onların gelişimlerini 
kolaylıkla kıyaslayabilmek için tasarlanmıştır. Sınavı alan kişinin 
beceri seviyesini daha detaylı bir şekilde yansıtmak için alt-becerilerin 
de  detaylı olarak puanlandığına ve testi alan kişinin güçlü ve zayıf 
yanlarının gösterildiğine dikkatinizi çekmek isteriz.

iTEP PUAN RAPORU
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iTEP Level Skill Individual Skill Ability Guide

5.0 Reading Understands main ideas and most of the details of academic texts, journal articles, abstracts.
Requires some extra reading time and occasional use of dictionary. 

4.0 Listening Understands main ideas from academic lectures and discussions, but misses significant
details. Occasionally needs to ask for repetition or clarification.  

3.0 Grammar Grammar descriptors are not a component of the iTEP Ability Guide. 

3.5 Writing Communicates basic ideas, but with weak organizational structure and grammatical mistakes
that hinder understanding. Limited vocabulary results in repetitive style and simple
sentences.  

4.0 Speaking Begins to express abstract concepts, especially on familiar topics. Fluency is hampered by
gaps in vocabulary, grammar. Is sometimes asked to repeat words or phrases.  

iTEP Level CEFR Level Overall Ability Guide

3.9 B1 Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst
travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on
topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events,
dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.



iTEP üRüN LİSTESİ
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Çevrimiçi internet
ya da  
kağıt üzerinde

Çevrimiçi internet Çevrimiçi internet
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• İşe başvuranların 
seçilmesinde
• Düşük İngilizce 
yeterlilik seviyesi 
gerektiren görevler 
için çalışanların 
yeterliliğinin 
belirlenmesinde
• Terfi kararlarında

• Yeni işe 
alınacakların doğru 
yerleştirilmesinde
• İngilizce eğitim 
programlarının 
verimliliğinin 
değerlendirilmesinde
• Yüksek İngilizce 
yeterlilik seviyesi 
gerektiren görevler 
için çalışanların 
yeterliliğinin 
belirlenmesinde
• Terfi kararlarında

• Başvuru kabullerinde
• Seviye tespit ve 
yerleştirmelerde
• Kurs öncesi ve sonrası 
değerlendirmelerde
• Özel vakıf üniversite-
lerinin başvuru 
kabullerinde

• Başvuru kabullerinde
• Seviye tespit ve 
yerleştirmelerde
• Kurs öncesi ve sonrası 
değerlendirmelerde
• Burs başvuruları için 
uygunluk belirlemede
• İngilizce Öğretmenlik 
Sertifikası alımında

• Başvuru kabullerinde
• Seviye tespit ve 
yerleştirmelerde
• Kurs öncesi ve sonrası 

• Özel kolejler, anadolu 
liseleri ve yabancı özel 
liselerin başvuru kabul-
lerinde ve mezuniyet-
lerinde

değerlendirmelerde

• Başvuru kabullerinde
• Seviye tespit ve 
yerleştirmelerde
• Kurs öncesi ve sonrası 
değerlendirmelerde
• Değişim 
programlarında 
uygunluğun 
belirlenmesinde

• İş Çevreleri
• Devlet kurumları
• Sivil Toplum 
Kuruluşları

• İş Çevreleri
• Devlet kurumları
• Sivil Toplum 
Kuruluşları

• Yüksek okul ve 
üniversitelere başvuran
lise mezunları, master ve
doktora için başvuranlar
• İngilizce Dil Programları 

• Yüksek okul ve 
üniversitelere başvuran
lise mezunları, master ve
doktora için başvuranlar
• İngilizce Dil Programları 

• Liseler
• Anadolu liseleri
• Ortaöğretim okulları
• Özel kolejler

• Liseler
• Anadolu liseleri
• Ortaöğretim okulları
• Özel kolejler

Bu tablodan iTEP’in yedi seviyesinin her birinde “gerçek dünyada” iletişim kurmak amacıyla bir 
bireyin ne kadar iyi şekilde İngilizcesini kullanabileceğini bir bakışta görmesi için yararlanabilirsiniz.

iTEP DİL BECERİ REHBERİ - ACADEMIC
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• Uzman olmayanlar için yazılmış 
oldukça geniş çeşitlilikteki 
akademik materyallerin tüm 
yönlerini kavrar
• Neredeyse anadili İngilizce 
olanlar kadar hızlı okur
• Nadiren sözlük kullanmaya 
gereksinim duyar 

• Uygun bir biçim ve kelime 
dağarcığı kullanarak araştırma 
raporları gibi kompleks 
dökümanlar yazar
• Dilbilgisi ana dili İngilizce olan 
birine yakındır
• Fikirler arasındaki karmaşık 
ilintileri ifade edebilir

• Çeşitli konu başlıklarındaki 
konuşmaların detaylarını ve tam 
olarak anlamını kavrar
• Anadili İngilizce olmayan 
kişilerin farklı aksanları ile olan 
konuşmalarını anlar 

• Kültürel olarak uygun bir dille 
tüm akademik ve sosyal konularda 
doğru ve etkin bir şekilde iletişim 
kurar
• Telaffuzu anadili İngilizce olan 
birine oldukça yakındır

• Bilimsel ve gazete makalelerinin, 
akademik yazıların detaylarının 
pek çoğunu ve ana fikirlerini anlar
• Biraz fazladan okuma süresine 
ve zaman zaman sözlüğe 
bakmaya gereksinim duyar

• Ders kitaplarından ve makaleler-
den pek çok ana fikri bir araya 
getirir, fakat detayların düzensiz 
toplanması söz konusudur
• Bazı özet içeriklerini ve kültürel 
kaynakları yanlış yorumlar
• Çaba harcayarak yavaş ilerler 

• Tanıdık konularda makul tutarlı 
yazılar yazar fakat belirgin gramer 
zayıflığı söz konusudur
• Kelimeler kesinlik/doğruluktan ve 
kapsamlılıktan sıklıkla yoksundur
• Biçimsel özellikler çok az bir 
araya gelir

• Akademik konuşmaların ana 
fikirlerini anlar, fakat önemli 
detayları kaçırır
• Zaman zaman tekrar ya da 
açıklama için sormaya gereksinim 
duyar

• Özellikle tanıdık konularda özet 
kavramları ifade etmeye başlar
• Akıcılık kelimelerde ve gramerde 
boşluklarla aksama gösterir
• Zaman zaman kelimelerin veya 
yapıların tekrar edilmesi istenir

• Tanıdık konularda materyalin 
özünü kavrar, bazı önemli 
detayları tanır
• Sınavlarda, laboratuvarda ve 
ödevlerde yönergeleri aşama 
aşama takip eder
• Sınırlı kelime haznesi hızı 
engeller 

• Temel fikirlerin iletişimini sağlar 
fakat bunu anlamayı engelleyen  
zayıf organizasyonel yapı ve 
dilbilgisi hataları ile yapar
• Sınırlı kelime haznesi tekrarlayan 
bir biçime ve basit cümlelere yol 
açar 

• Akademik ortamda tartışılan 
konuların genel hatlarını kavrar, 
fakat karmaşık yapılara aşina 
olunmaması ve daha yüksek 
seviyede kelime bilgisi gerekliliği 
anlamada boşluklara yol açar

• Akranlarla ve öğretmenlerle 
günlük iletişimi sağlar, fakat sık  
dilbilgisi ve kelime hataları 
belirgindir
• Telaffuz için dinleyenlerin 
anlamada belirgin bir çaba 
göstermesi gerekebilir

• Basitleştirilmiş materyalleri anlar
• Belli başlı kelime boşlukları 
sıklıkla doğru ya da tam olmayan 
şekilde anlamaya ve yavaş bir 
tempoya yol açmaktadır
• Sözlük kullanarak kelime-kelime 
çeviri yapmaya yeltenir

• Sadece temel kelimeleri ve basit 
dilbilgisi yapılarını kullanır 
• Kastedilen anlamı kavramak için 
okuyucu tarafından önemli bir 
çaba sarf edilmesi gereklidir 

• Basit kelimeler kullanıldığında 
ve yavaş konuşulduğunda temel 
konuşmaları anlar
• Sözlü olmayan işaretlere ve 
tekrara bağlıdır 

• Basit sorular, selamlamalar, 
ihtiyaçların ifadesi ve tercihlerle 
ilgili ifadeler kullanır
• Telaffuz sıklıkla anlamayı 
engeller

• Sadece oldukça basitleştirilmiş 
yapıları ve cümleleri anlar

• Sıklıkla anlamı bozan hatalarla 
belirgin kısa basit cümleler yazar

• Oldukça açık bir şekilde 
konuşulduğu takdirde basit 
selamlamaları, durumları ve 
soruları anlar 

• “Kendini kurtaracak seviyede” tek 
kelimeler, kısa yapılar ile iletişim 
kurar
• Dinleyenlerin anlamak için 
yoğun çaba sarfetmesi gereklidir

• Alfabeyi ve ayrılmış kelimeleri 
tanır 

• Ayrılmış kelimeler ve yapılar 
üretir 

• Yavaş konuşulduğu sürece 
birkaç ayrılmış kelime veya 
yapıyı anlar

• Birkaç ayrılmış kelime ve 
yapı üretir
•Telaffuz çoğunlukla anlaşılmazdır

• Nadir görülen dilbilgisi ve biçim 
hataları ile birlikte çoğu genel 
akademik görev taleplerini karşılar
• Uzmanlık alanlarında kelime 
bilgisi güçlüdür
• İyi bir organizasyon ve gelişim 
sergiler

• Özellikle tanıdık konular 
olmak üzere akademik içerikli 
konuşmaların destekleyici 
detaylarının çoğunluğunu ve 
ana fikirlerini kavrar
• Karmaşık sosyal ve kültürel 
kaynaklarla uğraşır 

• Karmaşık fikirleri bir dereceye 
kadar ifade edebilir
• Dilbilgisinde, kelime seçiminde 
ve kültürel uygunlukta bazı hatalar 
olur
• Telaffuz için dinleyenlerin 
anlamada çok az çaba göstermesi 
gerekebilir

*Modüler olarak alınabilen ya da isteğe/ihtiyaca bağlı olarak değiştirilebilen testler  de mevcuttur, fakat bu tabloya dahil edilmemiştir.



2009’da Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlıkları ile Kolombiya Eğitim Departmanı; Kolombiya’ya yabancı yatırımı 
çekmek amacıyla güçlerini birleştirerek bir girişimde bulunmuşlardır. Hükümet Kolombiyalı profesyonellerin İngilizce yeterlilik 
seviyelerini değerlendirmek ve sonrasında iyileştirmek suretiyle başta müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi sektörü olmak üzere 
Kolombiya’yı yabancı yatırım için başlıca yerlerden biri yapmaya bir adım daha yaklaştırmıştır. Bu İngilizceyi geliştirme/iyileştirme 
girişimi için seçilen isim “ISPEAK”’dir.

Programın bir parçası gereği bakanlıklar programın İngilizce kıyaslama bileşeni olarak kullanabilecekleri bir değerlendirme aracı 
için yerel ve uluslararası dil ve test organizasyonlarından ihale teklifleri toplamıştır. iTEP sınavının üreticisi Boston Educational 
Services (Boston Eğitim Hizmetleri) ve Kolombiya’daki iTEP yetkili temsilcisi First Class English Kolombiya Bakanlıklarının 
taleplerine uygun olarak iTEP’i uyarlamak için birlikte çalışmışlardır. Rakiplerine kıyasla iTEP’in pek çok avantajının olmasından ve 
aynı zamanda First Class English firmasının azim, kararlılık ve sıkı çalışmasından dolayı iTEP 2009 Ekim’de ISPEAK programının ilk 
turunda İngilizce Değerlendirme aracı olarak seçilmiştir. Esneklik, kullanım kolaylığı, kapsamlılık, ve uygun maliyet iTEP’in diğer 
iki finalist olan Berlitz ve The British Council karşısında ISPEAK sözleşmesini kazanmasına yardımcı olan ana etkenler olmuştur. 
Böylece iTEP, Kolombiya’ya daha büyük sanayi ve yabancı yatırım olanaklarını çekmek için Kolombiya hükümeti tarafından 
kullanılan en önemli ölçme/değerlendirme aracı olmuştur.

Testin ilk turu beş büyük Kolombiya şehrinde birkaç haftayı geçen bir zaman süresince gerçekleşmiştir. Toplamda 9.895 kişi 
iTEP sınavı almıştır ve farklı seviyelerde İngilizce yeterlikleri sertifikalandırılmıştır. 30 Nisan 2010 tarihinde El Tiempo adlı 
Kolombiya’daki bir gazetede ISPEAK girişimini anlatan bir makalede şu bildirilmiştir “Amaç sadece üst seviyeleri (C1 ve C2) 
sertifikalandırmak değil, aynı zamanda diğer seviyeleri de sertifikalandırmaktır. Çünkü temel ya da orta seviyede İngilizce bilen 
kişilerle çalışmaya ihtiyaç duyan pek çok iş sektörü vardır.”

KOLOMBİYA HüKüMETİ üLKE çAPINDA İNGİLİZCE YETERLİLİğİNİ 
GELİşTİRMEYE YARDIMCI OLMAK İçİN iTEP’i SEçMİşTİR

Kolombiya Ticaret Bakanı, Luis Guillermo Plata İngilizce seviyesini 
değerlendirme/ölçme aracı olarak çok sayıdaki avantajını tanımak 
ve görmek amacıyla iTEP sınavını alan yüksek rütbeli yetkililerden 
biriydi.

2011’de Suudi Çalışma Bakanlığı İnsan Kaynakları ve Gelişimi Fonu ve özel sektörden 
düşünürler ile bağlantılı olarak “Liqaat” adı altında bir istihdam girişimi başlatılmıştır. 
Amaç Uluslararası Dil Yeterlilik Testi (iTEP) ve diğer araçları kullanarak iş arayanların 
bilişsel becerileri, yetenekleri, mesleki ilgileri ve İngilizce dili yeterlilik seviyeleri ile ilgili 
bilgiyi bir araya getirmektir.

Liqaat girişiminin ruhu kendi adından da anlaşılabilir. Arapçada kelime anlamı ”meet-buluşmak” demektir. Liqaat’ın sloganı “Meet 
the talent and reset the challenge - Yetenek ile buluş ve mücadeleyi başlat”dır. Böylece organizatörler belirsizlikleri ve işverenin 
yeni iş başvurusu yapan kişiye karşı endişelerini azaltarak iş arama alanındaki boşlukları dolduracaklardır.

Suudi Arabistan’da işverenlerin ilgilendikleri asıl konu gelecekteki çalışanlarının İngilizce seviyeleridir. Bunu belirlemek için iTEP 
çeşitli rakiplerinin arasından seçilmiştir. Çünkü puanlama sistemi sadece genel İngilizce seviyesini göstermekle kalmamakta, 
bunun yanı sıra bireyin her bir dil becerisindeki güçlü ve zayıf yanlarını da ortaya koymaktadır. Bu da işverenlerin belli pozisyonlar 
için adayları daha iyi eşleştirmelerine olanak tanımaktadır.

iTEP’in Suudi Arabistan’daki çözüm ortağı SOUKS HR 
Solutions’ın yardımı ile iTEP ve Liqaat işbirliği oldukça iyi 
bir konumdadır. 10.000’in üzerinde Suudi ilk ayda Liqaat’a 
kayıt olmuşlardır ve iTEP ‘le bir zemin hazırlamışlardır. 
Bu bölüm iTEP sonuçlarının teminindeki dakiklik ve 
programlamanın da uygunluğu sayesinde kolay bir şekilde 
yürütülmüştür. Sonuçların 5 gün gibi hatta çoğunlukla 
daha da kısa bir sürede temin edilmesi sayesinde bu 
güvenilir sınav kendini iş dünyasında kanıtlamıştır. Kamu 
ve özel sektör alanlarının kesişimindeki geniş bir skalada 
etkinliğini ortaya koymuştur. Çok yakın bir zamanda en 
az 5.000 kişinin daha Liqaat aracılığı ile iTEP almaları 
beklenmektedir.

SUUDİ LİqAAT GİRİşİMİNDE iTEP BAşARISI

ISPEAK programı ve iTEP’in kullanımı büyük bir başarı ortaya koymuştur. 
“İngilizce eğitim/öğretimindeki uzmanlara göre bu girişim oldukça umut 
vadeden sonuçlar elde etmiştir.” (El Tiempo) “Gerçekten de program 
o kadar başarılı olmuştur ki test yapmada diğer ek turlar uygulanmaya 
başlanmıştır. Ticaret Bakanlığı Haziran ayında sınavların bir diğer 
turunu, Eylül’ de de ulusal seviyede üçüncü turunu başlatacaktır” (El 
Tiempo) Haziran 2010 ve Eylül 2010’da ulusal seviyede ilave sınavlar 
düzenlemişlerdir. ISPEAK’in yerel Bogota şehri girişimine “Talk to the 
World” (Dünya ile konuş) şeklinde bir alt-marka ismi verilmiştir. iTEP sınavı 

ile yaklaşık 5.000 yerel Bogota profesyonelini teste tabi tutmaktadırlar. 
ISPEAK Eylül’deki turunda yeniden ulusal boyutta test uygulayacaktır.



“iTEP testleri, TOEFL, TOEIC ve IELTS testlerine büyük bir alternatiftir. iTEP sınavları daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle İngilizce 
yeterliliğinizin kesin ve doğru bir biçimde ölçme ve değerlendirilmesini yapabileceğinizi kanıtlamaktadır. iTEP, tüm anahtar becerileri ölçümler, 
kullanıcı dostu bir arayüz sağlar, talep edilen zamanda sınavı programlama rahatlığı verir ve sonuçlar puan raporlarında açık bir şekilde gösterilir.”

John Katzman, The Princeton  Review’ın kurucusu ve 2tor, Inc’ın CEO’su 

“İnanıyoruz ki okulumuzun seviye tespit ve değerlendirme aracı olarak iTEP’i kabul etmiş olması özellikle mevcut akreditasyon çalışmalarımıza 
oldukça yardımcı olacaktır. Spesifik beceri alanlarında detaylı puan raporu temin eden iTEP öğrencinin başarısı hakkında bir kat daha bilgi 
sağlamaktadır. Bu da sadece öğrencinin ilerlemesini değerlendirmede hayati önem arzetmeyip aynı zamanda eğitim programımızı ve 
onun veriliş şeklinin etkinliğini de değerlendirmede önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra iTEP yakın zamanda öğrenci başarı standartlarında 
konumumuzu daha da güçlendirecek yeni özellikler eklemiştir.”

Daniel Lesho, CPELI Direktörü, College of Extended University, California Polytechnic Devlet üniversitesi, Pomona

“Üniversiteye başvuru kabulü için uygun olabilecek İngilizce yeterlilik testlerinin güncel, güvenilir, yaratıcı içeriğinin küçük bir kataloğa sığdığını 
görmek sık rastlanan bir durum değildir. iTEP’in iyi tasarlanmış, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir test olduğuna inanmaktayım. Uluslararası 
başvuru yapanlar testin uygunluğunun, etkinliğinin ve uygun maliyetinin önemini kavrayacaklardır.”

Carol Mc Allister, California Devlet üniversitesi, Başvuru Kabulleri/Kayıt  Ofisi Direktörü,San Marcos

“Deneyimimize göre iTEP ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce konuşulan eğitim ortamlarında yer alıp devam edebilmeleri için 
becerilerinin doğru, kesin ve güvenilir bir şekilde ölçümünü ve değerlendirilmesini sağlamaktadır. Testin diğer kurumlara da tanıtılması 
beklentisi içerisindeyiz. Umarız çok yakın bir zamanda Birleşik Devletler’in tamamında yaygın olarak tanınacaktır.”

Denise Kinsella, Uluslararası Eğitim bölümü Dekan Yardımcısı, Santa Monica Koleji

“iTEP hem uluslararası başvuru yapanlara hem de ABD kolej ve üniversitelerine önemli faydalar sunmaktadır. Başvuru yapanlar her bir iTEP 
sınavının 3 gün içerisinde programlanabilme imkanını ve testin sadece 99 USD gibi uygun maliyeti olmasını çok beğenmektedir. 
İdare ofisimiz sonuçların geri dönüşü konusunu ve açık, bilgilendirici puan raporunu oldukça önemsemektedir.”

Lark Catty, Uluslararası Programlar Direktörü, Foothill ve De Anza Kolejleri

iTEP ACADEMIC İçİN OLUMLU GöRüşLER

BOSTON EDUCATIONAL SERVICES 
BOSTON EğİTİM HİZMETLERİ DANIşMA KURULU

John Katzman- Noodle Education, Inc.

John, The Princeton Review’ u 1981’de kurmuştur. Eğitimde reform alanındaki yenilikçi fikirleri, onu ölçme değerlendirme, 
K-12 seçimi ve üniversite başvuru kabulleri konularında  ülkenin önde gelen otoritelerinden biri haline getirmiştir. 2007’de 
John “2tor” adında; yeni, ikinci bir organizasyon kurmak amacıyla The Princeton Review’ın CEO’luğunu bırakmıştır. Ağustos 
2008’de internet üzerinden alınabilen kaliteli ve seçkin Eğitim/Öğretim Beşeri Bilimler yüksek lisansını oluşturmak için 
Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Rossier Okulu ile ortaklığını duyurmuştur. Program 2009’da lanse edilmiştir.

Roger Riske, Ph.D. – Educational Resources Development Trust- Eğitim Kaynakları Geliştirme Vakfı

Roger, 30 senelik bir geçmişten sonra 2008’de ERDT Başkanlığından emekliye ayrılmıştır. ERDT özellikle lise değişim 
programlarında yer alan, 1980’de ABD Devlet Departmanı tarafından ziyaretçi değişim sponsoru olarak atanan kar 
amacı gütmeyen bir eğitim vakfıdır. Roger, uluslararası öğrencilerin özel liselere seçme ve yerleştirme programlarının 
oluşturulmasının da dahil olduğu yarı zamanlı projelerde çalışmaya devam etmiştir. Roger 1964-67 yılları arasında 
Tunus’ta Peace Corps ile  İngilizce öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 1979’dan 1989’a kadar Roger UCLA Politik 
Bilimler bölümünde “Uluslararası İlişkiler ve Dünya Politikası” dersleri vermiştir.

Carol Mc Allister – California Devlet üniversitesi, San Marcos

Carol, San Marcos’ta California Devlet Üniversitesinde Başvuru Kabulleri/Kayıt Ofisi direktörüdür. Uzun bir süre uluslararası 
eğitim için destek vermiş , kendisi de İskoçya ve İspanya’da yaşamış ve okula gitmiştir. Carol 1982’deki Southern California 
Üniversitesi’ndeki uluslararası başvuru kabulleri ofisindeki ilk işinden beri uluslararası eğitim ve ölçme değerlendirme 
alanında çalışmaktadır.

Jemal M. Idris – Acumen International

Jemal, Acumen International’ın kurucusu ve yönetici direktörüdür. Acumen iş hedeflerini insan kaynağı ile birleştirerek ve 
insanların performansını üst seviyelere çıkararak firmalara yardımcı olmak suretiyle kapsamlı yetenek yönetim danışmanlık 
hizmeti vermektedir. Yerel ve uluslararası eğitim ve öğretim alanında 20 yıldan fazla danışmanlık deneyimine sahiptir.
Jemal aynı zamanda Orta Doğu bölgesinde çeşitli iş yatırım ve girişimlerinin oluşturulmasında ve başarılı bir şekilde idare 
edilmesinde de önemli roller almıştır. 

Perry Solomon – Aleratec, Inc.

Perry, yüksek teknoloji alanında bir geçmişe sahiptir. 2000’den beri Aleratec, Inc. firmasının CEO’su ve başkanıdır. Aleratec, 
Inc. USB, Flash, HDD, Blue-Ray, DVD/CD çoğaltma ve DVD/CD yayınlama pazarları için çözüm geliştiren ve üreten önde 
gelen firmalardan biridir. Aleratec her çeşit boyuttaki kuruma onların medya teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcı 
dostu yazılım ile uyumlu yüksek performanslı donanımlar tasarlamaktadır.

John Hayden – English, Baby ! & Versation

John, Versation firmasının kurucu ortağı ve başkanıdır. Firma eğitim kurumları için web tabanlı öğrenci idare yazılımı 
sağlamaktadır. Versation’ın öğrenci alımı ve mezuniyet yönetimi ile ilgili ürünleri okulların kayıtlarını arttırmaya ve 
geçmişteki öğrencileri ile değerli ilişkiler kurmaya yardımcı olmaktadır. Versation aynı zamanda dünyadaki en popüler 
çevrimiçi ESL topluluklardan biri olan English Baby’nin faaliyetlerini sürdürmektedir.
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