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1. ÇİFT DİPLOMA PROGRAMLARI
HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Uluslararası Çift Diploma Programları, 1773 yılından bu yana
İlk’lerin ve En’lerin Üniversitesi olagelmiş İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin ABD, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Birleşik
Krallık’taki seçkin üniversitelerle iş birliği yaparak 2003 yılından
itibaren yürütmekte olduğu ve başarılarla dolu geçmişiyle
İstanbul Teknik Üniversitesi’ni hem ülkemizde hem de uluslararası
arenada en iyi şekilde temsil etmekte olan öğrenciler yetiştirmiş
programlardır.
Öğrencilerimiz, bir taraftan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
seçkin akademik kadrosu ve eğitim zenginliğiyle donanımlı
bireyler olarak eğitim alırken, bir taraftan da ABD, Bosna Hersek,
Azerbaycan ve Birleşik Krallık’taki, alanlarında öncü partner
üniversitelerde eğitim alarak akademik birikimlerini bir adım
öteye taşımaktadırlar. Böylelikle mezunlarımız, uluslararası
platformlarda geçerli iki diplomaya sahip olmakta ve İTÜ’lü
olmanın gereklerini hem akademik hem de iş yaşamlarında yerine
getirebilmektedirler.
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2003
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Binghamton University
İşletme
SUNY New Paltz

1.1. Tarihçe
Uluslararası Çift Diploma Programları 2003 yılında Ekonomi,
İşletme ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarında ABD’deki
State University of New York (SUNY) üniversiteleriyle ortaklaşa
yürütülmeye başlatılmıştır. 2004 yılında Deniz Ulaştırma ve
İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği,
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Moda Tasarımı ve İnşaat
Mühendisliği bölümlerinin, yine ABD’deki SUNY üniversiteleriyle
anlaşmalar gerçekleştirilerek öğrenci alımına açılmasıyla bölüm
sayısı artmıştır.
2005 yılında Çevre Mühendisliği, 2006 yılında Çevre Bilimleri ve
Yönetimi ile Biyomühendislik, 2007 yılında Endüstri Mühendisliği,
2014 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri
hayata geçirilerek Üniversitemizin bu alanda da öncü olması
gerçekleşmiştir. 2019 yılına gelindiğinde Bosna Hersek’te
bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Makina
Mühendisliği, Mimarlık, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
ile Ekonomi bölümleri öğrenci alımına açılmıştır. Yine 2019 yılında
Azerbaycan’daki Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile
İnşaat Mühendisliği programı öğrenci alımına açılmıştır. 2021
yılında Birleşik Krallık’ta bulunan Strathclyde Üniversitesi ile Gemi
İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği programı; halihazırda
program partnerimiz olan Binghamton Üniversitesi ile de Endüstri
Mühendisliği programı Çift Diploma Programlarımız arasına
katılmıştır.
2010 yılında Çevre Bilimleri ve Yönetimi bölümü, 2011 yılında
Çevre Mühendisliği, 2013 yılında Ekonomi, 2017 yılında da Endüstri
Mühendisliği bölümleri yeni öğrenci alımına kapatılmıştır. Resim
-1’de Çift Diploma Programlarının tarihsel gelişimi görülebilir.

Ekonomi (2003-2013)
SUNY New Paltz

2005
Çevre Mühendisliği (2005-2011)
University of Buffalo
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2004
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Mühendisliği
SUNY Maritime College
Gemi Makinaları ve İşletme
Mühendisliği
SUNY Maritime College
Tekstil Geliştirme ve
Pazarlama
SUNY FIT
Moda Tasarımı
SUNY FIT
İnşaat Mühendisliği
University of Buffalo

2006
2007
Endüstri Mühendisliği
(2007-2017)
SIUE

Çevre Bilimleri ve Yönetimi
(2006-2010)
Montana State University
Biyomühendislik
Montana State University

2014
2019
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Ekonomi
Elektronik ve Haberleşme Müh.
IUS
İnşaat Mühendisliği
AZMIU

Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
New Jersey Institute of
Technology

2021
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makinaları Mühendisliği
Strathclyde

4

Endüstri Mühendisliği
SUNY Binghamton
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1.2. Çift Diploma Programlarının
Genel Yapısı
Uluslararası Çift Diploma Programları, öğrencilerimizin
eğitimlerinin bir kısmını Üniversitemizde, diğer kısmını
ise programların anlaşmalı olduğu, yurt dışındaki partner
üniversitelerde aldığı ve eğitimlerinin sonucunda her iki
üniversiteden de iki ayrı lisans diploması almaya hak kazandığı
bölümlerdir.
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği

SUNY Binghamton, ABD

İnşaat Mühendisliği

SUNY Buffalo, ABD

İşletme

SUNY New Paltz, ABD

Tekstil Geliştirme ve
Pazarlama

SUNY Fashion Institute of Technology, ABD

Moda Tasarımı

SUNY Fashion Institute of Technology, ABD

Gemi Makinaları ve İşl.
Müh.

SUNY Maritime College, ABD

Deniz Ulaştırma ve İşl. Müh. SUNY Maritime College, ABD
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Elektronik ve Haberleşme
Müh.

New Jersey Institute of Technology, ABD

Biyomühendislik

Montana State University, ABD

Elektronik ve Haberleşme
Müh.

Uluslararası Saraybosna Üni., Bosna-Hersek

Makine Mühendisliği

Uluslararası Saraybosna Üni., Bosna-Hersek

Mimarlık

Uluslararası Saraybosna Üni., Bosna-Hersek

Ekonomi

Uluslararası Saraybosna Üni., Bosna-Hersek

İnşaat Mühendisliği

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üni,
Azerbaycan

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.
Müh.

Strathclyde University, UK

Endüstri Mühendisliği

SUNY Binghamton, ABD

Uluslararası Çift Diploma Programları, 2021-2022 Akademik
Yılı’nda öğrenci alımına açık toplamda 16 bölümle devam
etmektedir. Öğrenci alımına açık bölümler ve partner üniversiteleri
aşağıda görülebilir.
Uluslararası Çift Diploma Programları’nın bölüm çeşitliliği göz
önüne alındığında Üniversitemiz, bu anlamda en fazla bölüme
sahip üniversite olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, yalnızca ABD
ile değil, daha farklı ülkelerle yapılan anlaşmalar sayesinde
öğrencilerimiz, kültürel ve global çeşitlilik anlamında da
desteklenerek bir dünya vatandaşı olma yolunda gelişmiş bir
eğitim alabilmektedirler.
Tüm Çift Diploma programları, %100 İngilizce eğitim veren
bölümler olduğundan, programlara yerleşen öğrenciler lisans
eğitimlerine başlayabilmeleri için bölümlere göre farklılık
gösteren Yabancı Dil şartlarını yerine getirmekle sorumludurlar.
Tablo 1’de bölümlerin gerekli yabancı dil sınav skorları
görülebilmektedir.
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Şartlı Başlama
Bölümler

TOEFL IBT

TOEFL IBT Home
Edition

PTE

İTÜ
Proficiency

Önemli Notlar

TOEFL IBT

PTE Akademik sınavından
öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt

İnşaat Mühendisliği

79

79

55

-

-

-

Bilişim Sistemleri Müh.

83

83

-

-

-

-

-

İşletme

74

74

-

-

-

-

-

bölümlerden (iletişim becerileri)
en az 50 puan almaları

Şartlı Başlama: 72/533 SUNY
Maritime College Eng. 90 F
Deniz Ulaştırma ve İşl. Müh.

79

-

-

-

Introduction to College Writing
dersini alarak C veya üstü not alan

-

öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu
yerine getirmiş sayılacaklardır.
Gemi Makinaları ve İşl. Müh.

79

-

-

-

Moda Tasarımı

80

80

53

-

-

-

-

Tekstil Geliştirme ve Paz.

80

80

53

-

-

-

-

Elektronik ve Hab. Müh., NJIT

79

-

-

-

-

-

-

İnşaat Müh., AZE

65

-

-

60**

-

-

-

79

-

-

65*

-

-

-

Elektronik ve Hab. Müh.,
Saraybosna
Ekonomi, Saraybosna

79

-

-

65*

-

-

-

Mimarlık, Saraybosna

79

-

-

65*

-

-

-

Makine Müh., Saraybosna

79

-

-

65*

-

-

-

Biyomühendislik, Montana

71

-

48

-

-

-

PTE Akademik sınavından

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.
Müh., Strathclyde

79

-

55

-

-

-

öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt
bölümlerden (iletişim becerileri)
en az 50 puan almaları

Endüstri Mühendisliği
Binghamton

83

83

Tablo 1 – Çift Diploma Programları Yabancı Dil Yeterlilik Skorları

-

-

-

-

-

*Bu bölümlere yerleşen öğrenciler IUS’taki dil yeterlilik sınavına da girebilirler. Bu sınavdan
alınması gereken minimum puan 100 üzerinden 75’tir.
** AZMIU ile ortaklaşa yürütülen İnşaat Mühendisliği programı öğrencileri, AZMIU’nun dil yeterlilik
sınavına da girebilirler. Bu sınavdan alınması gereken minimum puan 100 üzerinden 60 olmalıdır.
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TOEFL ve PTE sınavlarının geçerliliği 2 yıl olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Türkiye’de alınan TOEFL skorları, sadece devlet
üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav
merkezlerinden alındığı takdirde geçerli sayılır. Yurt dışından
alınan TOEFL skorları ise, sınav merkezi gözetilmeksizin kabul
edilir.
İlk kayıtlar esnasında Yabancı Dil şartını yerine getirdiğine dair,
İTÜ Senatosu tarafından belirlenmiş yabancı dil sınav sonuç
belgesini ibraz eden öğrenciler doğrudan lisans eğitimlerine
başlarlar. Yabancı Dil şartını yerine getirdiğine dair sınav sonuç
belgesi bulunmayan öğrencilerimiz ise İTÜ Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda hazırlık sınıflarına kaydedilirler. Azami iki yıl
içinde öğrencilerimizin, lisans eğitimlerine başlayabilmek için
gerekli yabancı dil sınav skorunu almaları gerekmektedir. Aksi
takdirde Programlarla ilişikleri kesilir.
Çift Diploma Programları Hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler
öncelikle yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye
tespit sınav sonuçlarına göre Çift Diploma Programları Hazırlık
öğrencileri;
10

•
•
•
•

B1+ düzeyi (Orta-üstü düzey)
B1 düzeyi (Orta düzey)
A2 düzeyi (Alt-orta düzey)
A1 düzeyi (Başlangıç düzeyi)

şeklinde dört gruba ayrılırlar ve kendi seviyelerine uygun
hazırlanmış müfredata göre Yabancı Dil sınavlarına hazırlanırlar.
İkinci dönem itibariyle B1 öğrencileri B1+, A2 öğrencileri B1,
A1 öğrencileri ise A2+ olarak yeniden adlandırılır. İlk dönem
B1+ sınıflarında eğitim gören öğrenciler için yeni bir seviye
tanımlaması yapılmaz ve var olan B1+ sınıflarına yerleştirilirler.
B1+ seviyesindeki öğrenciler haftada 16 saat, B1 seviyesindeki
öğrenciler 18 saat, A2 seviyesindeki öğrenciler haftada 22 ve
A1 seviyesindeki öğrenciler haftada 22 saat ders görürler.
Güz dönemi sonunda B1+ ve B1 düzeyi öğrencileri, yabancı dil
sınavlarına girebilirler ve bu sınavlarda yeterli puanı alanlar Bahar
döneminde 1. sınıftan azami 2 (iki) ders alarak lisans eğitimlerine
başlayabilirler.
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1.3. Sayılarla Çift Diploma Programları
Uluslararası Çift Diploma Programları’nın önemini daha iyi
vurgulayabilmek adına, programlara ait sayısal verilerin ortaya
koyulması önem arz etmektedir. 2003 yılından bu yana devam
etmekte olan Çift Diploma Programları bugüne kadar pek çok
mezun vererek Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine
ulaşma anlamında önemli bir yerde bulunmaktadır.
2020-2021 Akademik yılı göz önüne alındığında, yeni öğrenci
alımına açık olan programların yanı sıra, öğrenci alımına
kapanmış olan bölümlerimizde de eğitimlerini sürdüren
öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu anlamda, 2020-2021 Akademik
yılında tüm bölümlerdeki hazırlık ve lisans eğitimlerine devam
eden ve şimdiye kadar mezun olan öğrenci sayılarının incelenmesi
önem arz etmektedir. Çift Diploma Programları’nın 2020-2021
Akademik Yılı’nda bölümler bazında aktif öğrenci sayıları Tablo
2’de görülebilir.

Hazırlık Sınıfında

Lisansta

Biyomühendislik

0

40

İşletme

37

98

İnşaat Müh.

26

116

Ekonomi

0

20

Çevre Müh.

0

3

Çevre Bil. Yön.

0

1

Moda Tasarımı

28

72

Endüstri Müh.

0

79

Bilişim Sis. Müh.

40

109

Gemi Mak. Ve İşl

0

9

Deniz Ulş. Ve İşl.

3

8

Tekstil Gel. Paz.

7

27

Elektronik ve Haberleşme Müh.

6

40

İnşaat Müh. AZMIU

5

0

152

622

TOPLAM

774

Tablo 2 – 2020-2021 Akademik Yılı Çift Diploma Programları
Toplam Aktif Öğrenci Dağılımı
2020-2021 Akademik yılı itibariyle aktif öğrenci sayılarına göz
atıldığında, azımsanamayacak sayıda öğrencimizin Çift Diploma
Programlarında eğitim görüyor olduğunu belirtmek mümkündür.
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Toplam Mezun Sayısı

İnşaat Mühendisliği

293

Bilişim Sistemleri Müh.

334

İşletme

315

Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.

128

Gemi Makineleri ve İşletme Müh.

83

Moda Tasarımı

147

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

99

Elektronik ve Haberleşme Müh., NJIT

18

İnşaat Müh., AZE

-

Elektronik ve Hab. Müh., Saraybosna

-

Ekonomi, Saraybosna

-

Mimarlık, Saraybosna

-

Makine Müh., Saraybosna

-

Biyomühendislik

180

Çevre Müh.

59

Çevre Bil. Yön.

3

Ekonomi

206

Endüstri Müh.

240

TOPLAM

2.105

Tablo 3 - 2020-2021 Akademik Yılı İtibariyle Çift Diploma Programları
Bölüm Bazında Toplam Mezun Sayıları
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Çift Diploma Programlarından mezun olan toplam öğrenci sayısına
göz atıldığında, 2100’den fazla mezunuyla Üniversitemizin küresel
ve ulusal anlamda mezun ağında önemli bir yere sahip programlar
olarak ön plana çıkmaktadır.
İlgili yönetmelikler ve protokoller gereği, yabancı dil koşulunu iki
akademik yılın (dört yarıyıl) sonunda sağlayamayan öğrencilerin
programla ilişiği kesilmektedir. Bu durumun yanı sıra öğrenciler,
kendi isteğiyle de programlardan ayrılabilmektedir.
Yabancı dil koşulunu sağlayamadığı için programdan ilişiği kesilen
öğrenciler, talep etmesi halinde, ÖSYM tarafından, başka bir
üniversitede öğretim dili Türkçe olan bir programa, taban puanı ve
ilgili yılda alınmış olan YKS puanı dikkate alınarak yerleştirilebilir.
Öğrenciler ayrıca, talep etmeleri halinde, ilgili yıldaki YKS puanlarını
kullanarak, taban puanı dikkate alınmak koşuluyla başka bir
programa/üniversiteye Merkezi Yatay Geçiş Ek Madde-1 yönergesi
baz alınarak yerleştirilebilmektedirler.

7. Yarıyıl
6. Yarıyıl
5. Yarıyıl

16

Endüstri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.
Müh. – Strathclyde, UK

Ekonomi – IUS

Mimarlık – IUS

Makine Müh. – IUS

Elektronik ve Hab. Müh.
– IUS

İnşaat Müh. – AzMIU

Biyomühendislik

– NJIT

Elektronik ve Hab. Müh.

Tekstil Geliştirme ve Paz.

Moda Tasarımı

Gemi Mak. ve İşl. Müh.

Deniz Ulaştırma ve İşl.
Müh.

İşletme

Bilişim Sistemleri Müh.

BÖLÜMLER

Tablo 4’te görüldüğü üzere programların tamamında öğrenciler,
dört yıllık lisans eğitimlerinin bir bölümünü İTÜ’de, diğer
bölümünü anlaşmalı olan üniversitede tamamlamaktadırlar.
Böylelikle öğrencilerimiz her iki üniversitenin tecrübe, uygulama,
ar-ge ve tüm olanaklarından faydalanabilmektedirler.

İnşaat Mühendisliği

2021-2022 Akademik yılında yeni öğrenci alımına açık olan Çift
Diploma Programlarının eğitim yapısı Tablo 4’te görülebilmektedir.

4. Yarıyıl

Uluslararası Çift Diploma Programları yapısı gereği, öğrencilerimizin
eğitimlerinin bir kısmını Üniversitemizde, bir kısmını ise anlaşmalı
üniversitelerde aldığı programlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bölümlere göre değişiklik gösterebilen bu yapı sayesinde
öğrencilerimizin, yeni kültürlerle bir arada olması, yeni ortamlara
adaptasyonları ve farklı eğitim sistemleriyle tanışarak donanımlı
öğrenciler hale gelmesi gibi birçok açıdan olumlu sonuçlara sebep
olmaktadır. Aldıkları iki lisans diploması ve yurt dışında geçirdikleri
sürede edindikleri yabancı dil deneyimi sayesinde mezunlarımız,
“İTÜ’lü Olmak” kültürünü uluslararası alanda başarıyla temsil
edebilen bireyler haline gelmektedirler.

3. Yarıyıl

2.1. Programların Yapıları

2. Yarıyıl

Uluslararası Çift Diploma Programlarının eğitim yapıları, programlar
özelinde özel gereklilikler, programların işleyişi ve partner
üniversiteler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bu bölümde Çift
Diploma Programları’nın kapsamlı bir tanımı yapılmaya çalışılmıştır.

1. Yarıyıl

2. PROGRAMLAR HAKKINDA

8. Yarıyıl
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2.2. Programların Açılması ve İşleyişi
Çift Diploma Programları’nın açılması için öncelikle bölümler
nezdinde, belirlenecek olan partner üniversiteyle birlikte
ortaklaşa bir protokol hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu
protokol aşağıdaki yönetmeliklere uygun olarak Yükseköğretim
Kurulu’nun belirlemiş olduğu, EK-1’de verilen taslak protokol
çerçevesinde oluşturulmalıdır.
Lisans programları için protokole dayanak oluşturan yönetmelikler:
(a) 06.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu
(b) 06.10.2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik
(c) 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik
(d) 07.03.2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Çift Diploma
Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Lisansüstü programlar için protokole dayanak oluşturan yönetmelikler:
(a) 06.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu
(b) 06.10.2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik” hükümleri,
(c) 24.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
(d) 25.02.2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Protokoller, bu yönetmeliklere ek olarak karşı kurumun tabi olduğu
yönetmelik hükümlerine de dayanılarak hazırlanmalıdır ve bu durum ilgili
protokol maddelerinde belirtilir.
Taslak protokolün, her iki üniversitenin yetkilileri tarafından
hazırlanmasının ardından YÖK onayının alınması gerekmektedir.
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YÖK onay alım süreci aşağıdaki adımları içermektedir.
1.

Taslak protokol her iki üniversitenin ilgili birim ve koordinatörleri
tarafından hazırlanır.

2. Bölümün bulunduğu Fakülte Kurulu’na, bölüm koordinatörü tarafından
iletilir.
3. Fakülte Kurulu’nun onayının ardından taslak protokol, kararı içeren
üst yazıyla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)’na iletilir.
4. ÖİDB protokolü, onaylanması adına, İTÜ Senatosu Eğitim Komisyonu
gündemine alır.
5. Eğitim Komisyonu ve sonrasında İTÜ Senatosu’nun onayından geçen
taslak protokol, incelenmesi için ÖİDB tarafından YÖK’e iletilir.
6. YÖK onayının ardından protokoller, her iki üniversitenin Rektörleri
tarafından imzalanır ve imzalı protokoller tekrar YÖK’e, son onay için
gönderilir.
7.

YÖK’ün son onayının ardından protokol onay süreci tamamlanmış olur.

Protokolün son onayının alınmasının ardından programın
açılabilmesi için program koordinatörü tarafından, EK-2’de
verilmiş olan, YÖK tarafından yayınlanan, “Mevcut Bölümlere
Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütler ve
Başvuru Formatı” maddeleri uyarınca program açma dökümanları
hazırlanır. Program açma dokümanlarının yanı sıra açılacak
olan programın ÖSYM kitapçığında yayımlanmak üzere koşulları
da hazırlanan dokümanlara eklenir. Hazırlanan program açma
dökümanları fiziksel dosya haline getirilir ve ayrıca bir CD içerisine
kopyalanır. Programın bağlı olduğu Fakülte Kurul Kararı ile
birlikte bu dokümanlar ÖİDB’ye iletilir. Söz konusu dökümanlar
yine ÖİDB tarafından YÖK’e iletilir. Böylelikle program açılma
işlemi tamamlanmış olur.
Öğrenci alımına açılan programlar, protokollerde belirtilen şartlar
uyarınca öğrenci alımı yapmaktadır. Kitapçığın sonraki bölümünde
programların kontenjan, yeni öğrenci alım şartları, yapıları vevarsa-aranan özel şartlar açıklanacaktır.
2021-2022 Akademik yılı itibariyle öğrenci alımına açık olan Çift
Diploma Programlarının protokollerine EK -3’te bulunan linkten
ulaşılabilinir.
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PROGRAMLAR

KONTENJANLAR

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

25

İnşaat Mühendisliği

10

İşletme

35 (34 ücretli + 1 %50 burslu)

Deniz Ulaştırma ve İşletme
Mühendisliği
Gemi Makinaları ve İşletme
Mühendisliği

2.2.1. Programların Kontenjanları
Çift Diploma Programları’nın her birinin koşulları, YÖK onaylı
protokollerde açıkça belirtilmiştir. 2021-2022 Akademik yılında
öğrenci alımına açık olan programların kontenjanları Tablo 5’te
görülebilir.

11 (10 ücretli + 1 %50 burslu)

Moda Tasarımı

20

Tekstil Geliştrime ve Pazarlama

20

İnşaat Mühendisliği – AzMIU

5

Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği

20

Biyomühendislik

20

Makine Mühendisliği – IUS

15

Ekonomi – IUS

15

Mimarlık – IUS

15

Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği – IUS

20

11 (10 ücretli + 1 %50 burslu)

15

Endüstri Mühendisliği

30

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh.
- Strathclyde

25

TOPLAM

292
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2.2.2. Programların Ortak Koşulları
Çift Diploma Programlarının koşulları, her yıl YÖK tarafından
belirlenen tarihlerde, Fakülteler tarafından hazırlanarak, Fakülte
Kurul Kararı ile birlikte ÖİDB’na iletilir. ÖİDB söz konusu koşulların
YÖK’e iletilmesi, sonrasında yine YÖK’ün belirlediği tarihlerde
düzeltilmesi gibi işlemler konusunda gerekli çalışmaları yapar.
Koşullar, programların protokol maddelerine uyacak şekilde
düzenlenmelidir. 2021-2022 Akademik yılında yeni öğrenci alımına
açık olan Çift Diploma Programları için ÖSYM kitapçığında yer
alacak olan ortak koşullar aşağıda görülmektedir. Aşağıdaki
ortak koşullar yalnızca Moda Tasarımı ve Tekstil Geliştirme ve
Pazarlama bölümlerini kapsamamaktadır.
Bk. 22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine
rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği
kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe
olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri
durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından
ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine
merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Bk. 23: Öğretim dili İngilizce’dir.
Bk. 24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı
uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan
birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya
Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak
ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Bk. 164: Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir
Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans
programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki üniversiteden
de ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak
bir lisans diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel
bakınız koşullarından bilgi edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve
New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor
of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarıyla tamamlayan
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bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY
New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik
Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi
tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile
ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından
verilmiştir.” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek
bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans
programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi
birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Adaylar, uluslararası ortak
lisans programlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma
programlarındaki derslerin öğretim dili ile ilgili bilgi üniversiteden edinilmelidir.
Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili
yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak,
programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin
belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece
belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır.
İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları
gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye
başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine
başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek
için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin internet
sayfasından erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla
iki yıl süre verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu
sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda varsa öğretim dili
Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını yaptırabilir ya da talebi üzerine kayıt
yaptırdığı yıl itibarıyla taban puan koşulunu sağlamak kaydıyla YKS puanına ve
tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan herhangi
bir yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere yerleştirilebilirler.
Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim
görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi
alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite
program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır.
Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki
yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecekartışlar her eğitim-öğretim
yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak
ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler oyıl için ilan edilecek yeni öğrenim
ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk
devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve
lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek
öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğrenim ücretinden
az olmamak ve sekiz katını geçmemek kaydıyla saptanacaktır. Uluslararası ortak
lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler
ilgili üniversitenin ortak program için o yıl için belirlenen öğrenim ücretini
ödeyeceklerdir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası
programda kayıtlı öğrencilerin akademik başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere
ilişkin olarak Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’I incelemelerinde yarar
görülmektedir. Adaylar tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin uluslararası
ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret, yabancı dil yeterliliği
vb. koşulları) ilgili üniversitenin internet sayfasından edinmelidir.

25

2.2.3. Program Bazında Koşullar
Genel koşulların yanı sıra Çift Diploma Programları’nın program
bazında özel koşulları da bulunmaktadır. Bu bölümde, program
bazında koşullara değinilecektir. Program bazında koşullar her
yıl değişiklik gösterebilir ancak burada dikkat edilmesi gereken
husus, program protokolü ve ilgili yönetmeliklere aykırı olacak
şekilde koşullar hazırlanmaması gerektiğidir.

2.2.3.1. İnşaat Mühendisliği - University of Buffalo
SUNY üniversitelerinden University of Buffalo (UB) ile yürütülen
İnşaat Mühendisliği programının eğitim yapısı;
1.yıl İTÜ’de
2.yıl UB’de
3.yıl İTÜ’de
4.yıl UB’de
olacak şekildedir.
Öğrenciler programa, ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) , Sayısal puan türü sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yerleştirilirler. Ayrıca öğrenciler aşağıdaki şartları
taşımakla yükümlüdürler.
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri
ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları
hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.);
programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada
olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip
adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının
başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili
programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 200: Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararası ortak
lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve üçüncü
yıl öğrenimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde
ikinci ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise Buffalo’da yapacaklardır.
Programların akademik yıl başına öğrenim ücretleri hazırlık sınıfında
7700 TL, Lisans eğitimini İTÜ’de okudukları yıl için 12.000 TL’dir.
ABD’de okudukları yıl için güncel ücret bilgisi http://www.buffalo.edu/
studentaccounts/tuition-and-fees/fall.non-resident-full-time.html
internet adresinden bahar ve güz dönemleri ayrı ayrı seçilerek nonresident, full-time undergraduate seçeneklerinden elde edilebilir.
Bk. 201: Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili
yerleştirme puanının en az 305 olması gerekmektedir.
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2.2.3.2. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Binghamton University
SUNY üniversitelerinden Binghamton University (Binghamton)
ile yürütülen Bilişim Sistemleri Mühendisliği programının eğitim
yapısı;
1. yıl İTÜ’de,
2. yıl Binghamton’da,
3. yıl İTÜ’de,
4. yıl Binghamton’da
olacak şekildedir.
Öğrenciler programa, ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) sayısal bölüm sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yerleştirilirler. Ayrıca öğrenciler aşağıdaki şartları
taşımakla yükümlüdürler.
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem
Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme
puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 191: Bu programının yerleştirme puan türünde başarı sırası
100 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu
şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Bk. 192: Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek
olan uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup,
26

öğrenciler iki kez birer akademik yıl süre ile öğrenimlerinin
yarısını Binghamton ’da diğer yarısını da Türkiye’deki ilgili
üniversitelerinde tamamlayacaklardır. 2021-2022 Eğitim Öğretim
yılı için bu programlara yerleşen öğrenciler için öğrenim ücreti
İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl başına
İTÜ’de lisans eğitimi için 12000 TL, hazırlık sınıfı için 7 700 TL
olup , Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.
Binghamton Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öğrenciler
bu üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Ortak
programın yurtdışındaki ilgili üniversiteye ait öğrenim ücreti (burs,
yaşam koşulları, sigorta vb.) ile diğer kişisel harcamalara ait
bilgiler ilgili üniversitenin internet sayfasından edinilmelidir.
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2.2.3.3. İşletme - SUNY New Paltz
SUNY New Paltz ile yürütülen İşletme programının eğitim yapısı;
1.yıl İTÜ’de
2.yıl İTÜ’de
3.yıl Güz dönemi İTÜ’de
3.yıl Bahar dönemi ve yaz dönemi SUNY New Paltz’ta
4.yıl SUNY New Paltz’ta
olacak şekildedir.
Öğrenciler programa, ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık bölüm sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yerleştirilirler. Ayrıca öğrenciler aşağıdaki şartları
taşımakla yükümlüdürler.
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dönemini içerir, yaz okulu dönemini içermez) tamamında State
University of New York at New Paltz’da eğitim alacaklardır. SUNY
New Paltz’taki ikinci dönem genişletilmiş Bahar dönemi olarak
uygulanmaktadır. Genişletilmiş Bahar Dönemi, Ocak-Haziran arası
takriben altı aylık süreyi yani New Paltz akademik takvimindeki
bahar dönemini ve birinci yaz okulu dönemini kapsar. İTÜ-SUNY
İşletme lisans programının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için
akademik yıl başına (iki dönem) öğrenim ücreti İTÜ’deki akademik
yıllar için 12.000 TL/yıl’dır. SUNY New Paltz’daki öğrenim ücreti
güncel bilgisi https://www.newpaltz.edu/student_accounts/
tuition internet adresinden alınabilir Türkiye’deki üniversitelerinde
İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için 2021-2022
eğitim-öğretim yılı öğrenim ücreti bir akademik yıl için 7700 TL
olacaktır.

Bk. 201: Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili
yerleştirme puanının en az 305 olması gerekmektedir.

İşletme Çift Diploma Programının 1 kontenjanlı %50 burslu
seçeneği bulunmaktadır. Burslu kontenjana yerleşen öğrenciler
hem İTÜ’de hem de New Paltz’ta eğitim ücretlerinin %50sinden
muaf tutulurlar. Bu kontenjana yerleşen öğrenciler ile ilgili ÖSYM
koşulu şu şekildedir;

Bk. 203: İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New
York at New Paltz (SUNY New Paltz) ile birlikte yürütülecek olan
İşletme uluslararası ortak lisans programlarının süresi İngilizce
hazırlık sınıfı hariç 4 takvim yılında tamamlanacaktır. Öğrenciler 1.
ve 2. yıllarının tamamında ve 3. yıllarının güz döneminde İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde, 3. yıllarının genişletilmiş bahar dönemi
(Bahar ve I. Yaz Okulu dönemini içerir) ve 4. yıllarının (güz ve bahar

Bk. 195: Programa kaydolan öğrenci her iki kurumda belirlenen
öğrenim ücretinin yarısını ödeyecektir. (İTÜ programları için; yaz
öğretimi ve açık deniz eğitimleri buna dahil değildir.) Karşılıksız
olan bu destek İngilizce hazırlık programında geçirilen 1 yıl ile
normal lisans süresince verilir. Söz konusu bursun devamı ile ilgili
esaslar üniversiteler tarafından belirlenir. Buna ilişkin ayrıntılı
bilgiye üniversitelerin web sitelerinden ulaşılabilir.
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“Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” nu Sağlık Denetleme Merkezinde
onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları
gerekmektedir.

2.2.3.4. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği - Gemi
Makinaları ve İşletme Mühendisliği - SUNY Maritime College
SUNY Maritime College ile yürütülen Deniz Ulaştırma ve İşletme
Mühendisliği ile Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği
programlarının eğitim yapısı;
1.yıl Güz dönemi İTÜ’de
1.yıl Bahar dönemi ve yaz dönemi Maritime’da
2.yıl Maritime’de
3.yıl İTÜ’de
4.yıl İTÜ’de
olacak şekildedir.
Öğrenciler programa, ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) sayısal bölüm sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yerleştirilirler. Ayrıca öğrenciler aşağıdaki şartları
taşımakla yükümlüdürler.
Bk. 11: Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav
Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu
ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından
yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul
ve esaslara göre aldıkları
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Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem
Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme
puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 193: İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ITÜDF) ile
SUNY Denizcilik Üniversitesi (State University of New York Maritime
College (SUNYMC) çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans
programlan 4 yıl sürelidir. İTÜ’deki bir yıllık hazırlık eğitim-öğrenim
ücreti 7700 TL tutarındadır. İTÜ’deki diğer yıllarda ödenecek olan
ücretler ise; 1. yıl güz döneminde 6.250 TL, 3. ve 4. yıllarda da her
yıl için 12.500 TL olacaktır. Ödemeler, eğitimin ABD’deki kısmı için
SUNYMC’a, Türkiye’deki kısmı için ise İTÜ’ye yapılır. Programa
ilişkin ayrıntılı bilgiye üniversitenin internet sayfasından ulaşılabilir.
Bk. 194: Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili
yerleştirme puanının en az 260 olması gerekmektedir.
Söz konusu programların her birinin 1er kontenjanlı %50 burslu
seçeneği bulunmaktadır. Burslu kontenjana yerleşen öğrenciler
hem İTÜ’de hem de Maritime’da eğitim ücretlerinin %50sinden
muaf tutulurlar. Bu kontenjana yerleşen öğrenciler ile ilgili ÖSYM
koşulu şu şekildedir;
Bk. 195: Programa kaydolan öğrenci her iki kurumda belirlenen
öğrenim ücretinin yarısını ödeyecektir. (İTÜ programları için; yaz
öğretimi ve açık deniz eğitimleri buna dahil değildir.) Karşılıksız
olan bu destek İngilizce hazırlık programında geçirilen 1 yıl ile
normal lisans süresince verilir. Söz konusu bursun devamı ile ilgili
esaslar üniversiteler tarafından belirlenir. Buna ilişkin ayrıntılı
bilgiye üniversitelerin web sitelerinden ulaşılabilir.
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2.2.3.5. Moda Tasarımı - SUNY FIT
Moda Tasarımı Çift Diploma Programı, özel yetenek sınavıyla öğrenci
alımı yapan bir programdır. Programa başvuracak öğrencilerin
öncelikle ÖSYM’nin düzenlediği Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden 150 ve
üzeri puan almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alan aday öğrenciler,
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nin belirleyerek
duyurduğu tarihlerde, gerekli belgelerle birlikte özel yetenek sınavına
tâbi tutulurlar. Genel Yetenek Çizim sınavı ve mülakatta başarılı olan
öğrenciler programa yerleştirilirler. Söz konusu sınav ve mülakatla
ilgili gereklilikler şu şekildedir;
•

Müracaat eden kişiler Tasarım Testi ve Portfolyo gereklerini
yerine getirmeli ve moda tasarımı ve kariyer hedefleri ile ilgili 250
kelimeyi aşmayan kompozisyonu yazmalıdır.

•

Verilecek portfolyo; porfolyo çizimleri ve giysilerin fotoğraflarından
oluşmaktadır.

•

Orijinaller veya çizimlerin fotokopisi ve fotoğrafları verilebilir. Slayt
kabul edilmez.

•

Portfolyo değerlendirmesi yaratıcılık, tasarım duyarlılığı ve teknik
yeteneklere bağlı olarak yapılır.

•

Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılabilir, ancak İngilizce
yapılması tercih edilir.

Portfolyo ile ilgili detaylı bilgilere şu web sitesinden ulaşılabilir.
Moda Tasarımı programının ÖSYM kılavuzunda bulunan koşulları şu
şekildedir:
Bk. 6: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fashion Institute of
Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan bu programlara girecek
olan öğrencilerin, TYT’den en az 150 puan alması ve Değerlendirme
Komisyonu tarafından yapılacak olan Sınav/Mülakatta başarılı olmaları
gerekmektedir. Moda Tasarımı Programına başvuran öğrencilerin
içeriği önceden ilan edilecek olan Tasarım Testi ve Portfolyo
çalışmasını hazırlamaları, diğer belgelerle birlikte başvuru sırasında
sunmaları zorunludur.Başvuru tarihi www.sis.itu.edu.tr ve www.
itu.edu.tr adreslerinden öğrenilebilir. Başvuran adaylardan TYT’den
150 puanı alamayanların başvuruları iptal edilecektir. Moda Tasarımı
programı dört yıllık olup, 1.yıl, 2.yıl güz dönemi ve 3. yıl İTÜ Tekstil
Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nde (İstanbul), 2. yılın bahar ve yaz
dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri FIT’de (New York) eğitim
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görülecektir. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programı 4 yıl süreli olup
öğrenciler birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini İTÜ Tekstil Teknolojileri ve
Tasarım Fakültesi’nde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini Fashion
Institute of Technology (FIT)’de yapacaklardır. Eğitim-öğretim ücreti
ve diğer koşullara ilişkin açıklamalara ilgili üniversitenin internet
adresinden ulaşılabilir.
Bk. 7: Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı
(UOLP), bir Türk üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite tarafından ortak
olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan
bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma alır.
Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının
akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi
birini almaya hak kazanamazlar. Çift diploma programlarında dersler
İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri
için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. (İngilizce yeterlik
koşulları için Üniversiteden ayrıntılı bilgi alınız.) Uluslararası ortak
lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim
görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili
ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk
ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında
öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2020-2021
eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim
ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim
yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına
bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim
ücretlerine tabi olacaklardır. Varsa burs,ücret,yabancı dil vb. konularda
ilgili üniversiteden bilgi edinilmelidir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundaki uluslararası programda kayıtlı öğrencilerin akademik
başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere ilişkin olarak “Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’i incelemelerinde yarar
görülmektedir.
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2.2.3.6. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama – SUNY FIT
SUNY FIT ile birlikte yürütülen Tekstil Geliştime ve Pazarlama
programı da yine Mesleki Eğilim Sınavı/Mülakat ile öğrenci
alımı yapan bir Çift Diploma programıdır. Programa başvuracak
öğrencilerin öncelikle TYT’den 150 ve üzeri puan almalaı
gerekmektedir. Yeterli puanı alan aday öğrenciler, İTÜ Tekstil
Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nin belirleyerek duyurduğu
tarihlerde, gerekli belgelerle birlikte özel yetenek sınavına tâbi
tutulurlar. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı’na başvuran
öğrencilerin kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok
300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”nı diğer belgelerle
birlikte başvuru sırasında sunmaları zorunludur.
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programının ÖSYM kılavuzunda
bulunan koşulları şu şekildedir:
Bk. 6: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fashion Institute of
Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan bu programlara
girecek olan öğrencilerin, TYT’den en az 150 puan alması ve
Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak olan Sınav/
Mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. Moda
Tasarımı Programına başvuran öğrencilerin
içeriği önceden ilan edilecek olan Tasarım Testi
ve Portfolyo çalışmasını hazırlamaları, diğer
belgelerle birlikte başvuru sırasında sunmaları
zorunludur.Başvuru tarihi www.sis.itu.edu.tr
ve www.itu.edu.tr adreslerinden öğrenilebilir.
Başvuran adaylardan TYT’den 150 puanı
alamayanların başvuruları iptal edilecektir. Moda
Tasarımı programı dört yıllık olup, 1.yıl, 2.yıl güz
dönemi ve 3. yıl İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım
Fakültesi’nde (İstanbul), 2. yılın bahar ve yaz
dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri FIT’de
(New York) eğitim görülecektir. Tekstil Geliştirme
ve Pazarlama programı 4 yıl süreli olup öğrenciler
birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini İTÜ Tekstil
Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nde, üçüncü ve
dördüncü yıl öğrenimlerini Fashion Institute of
Technology (FIT)’de yapacaklardır. Eğitim-öğretim
ücreti ve diğer koşullara ilişkin açıklamalara ilgili
üniversitenin internet adresinden ulaşılabilir.
34

Bk. 7: Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı
(UOLP), bir Türk üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite tarafından
ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla
tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere
iki ayrı diploma alır. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası
ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden
diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar. Çift diploma
programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin
öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri
gerekmektedir. (İngilizce yeterlik koşulları için Üniversiteden
ayrıntılı bilgi alınız.) Uluslararası ortak lisans programına kabul
edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi
almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için
gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite
program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı
olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için
belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana
gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere
ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl
için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Varsa
burs,ücret,yabancı
dil vb. konularda
ilgili üniversiteden
bilgi edinilmelidir.
Yurt dışındaki bir
yükseköğretim
kurumundaki
uluslararası programda
kayıtlı öğrencilerin
akademik başarısızlık,
yatay geçiş vb.
işlemlere ilişkin
olarak “Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt
Dışı Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak
Eğitim Öğretim
Programlarına
Dair Yönetmelik’i
incelemelerinde yarar
görülmektedir.
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2.2.3.7. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - NJIT
NJIT ile ortaklaşa yürütülen Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği programının eğitim yapısı;
1.yıl İTÜ’de
2.yıl NJIT’de
3.yıl İTÜ’de
4.yıl NJIT’de
olacak şekildedir.
Öğrenciler programa, ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) sayısal bölüm sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yerleştirilirler. Ayrıca öğrenciler aşağıdaki şartları
taşımakla yükümlüdürler.
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem
Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme
puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 196: Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili
yerleştirme puanının en az 370 olması gerekmektedir.
Bk. 197: İstanbul Teknik Üniversitesi ile New Jersey Institute of
Technology (NJIT) tarafından yürütülen uluslararası ortak 4 yıllık
çift diploma lisans programıdır. Öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde, 2. ve 4. yılları New Jersey Institute of
Technology’de tamamlayacaklardır. Bu program, İstanbul Teknik
Üniversitesi’ne kabul edilecek öğrencilerle, New Jersey Institute
of Technology tarafından kabul edilen uluslararası öğrencilerin
birlikte eğitim görecekleri uluslararası bir programdır. Programı
başarı ile tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
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“Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Diploması” ve New
Jersey Institute of Technology’den de “Electrical Enginering Lisans
diploması” alacaklardır. 2021- 2022 eğitim-öğretim yılı için programın
yıllık (güz ve bahar yarıyılları) öğrenim ücreti; İTÜ de İngilizce hazırlık
sınıfı için 7700 TL, programın İTÜ de alınacak lisans öğrenimi için
de 5000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Bu program öğrencileri
NJIT de geçirecekleri her bir öğrenim yılı için o yıla ait New Jersey
Eyaleti vatandaşlarının ödeyeceği miktarı ödeyeceklerdir. Güncel
ücret bilgisi http://www5.njit.edu/bursar/tuition/ internet adresinden
elde edilebilir. İnternet sayfasındaki ücretler NJIT’nin öğrenim ücreti
ve temel harçları ile öğrencinin programda öngörülen dönemlerdeki
oryantasyon programı ücretinden oluşmaktadır. Öğrencilerin ABD
de bulunduğu sürede sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup bunun
ücreti de öğrenciye aittir.
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2.2.3.8. İnşaat Mühendisliği - AZMIU
2019 yılında, AZMIU ile ortaklaşa yürütülmeye
başlanan İnşaat Mühendisliği programının
eğitim yapısı;
1.yıl AZMIU’da
2.yıl AZMIU’da
3.yıl İTÜ’de
4.yıl İTÜ’de
olacak şekildedir.
Programa ait diğer şartlar şu şekildedir;
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman,
Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su
Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları
ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği
programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın,
yerleştirme puan türünde başarı sırası 300
bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının
altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme
puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih
edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan
adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır
(Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 201: Bu programı tercih edebilmek
için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 305 olması
gerekmektedir.
Bk. 202: Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi (AZMIU) ile
yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli
olup, öğrencilerin birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini Azerbaycan
Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü yıl
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öğrenimlerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapacaklardır.
Programların akademik yıl başına öğrenim ücretleri İTÜ’deki
hazırlık sınıfında 7.700 TL, lisans eğitiminde ise yıllık 1.000 ABD
Doları karşılığı Türk Lirasıdır. AZMIU’daki öğrenim yıllarında
alınacak ücret bilgisi, ilgili Üniversitenin web sayfasında
duyurulacaktır. Eğitim harcı dışındaki kişisel harcamalarından
öğrenci kendisi sorumludur.
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2.2.3.9. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Makine Mühendisliği - Ekonomi - Mimarlık - IUS
2019 yılında IUS ile ortaklaşa yürütülmeye başlanan 4 farklı
programın eğitim yapısı;
1.yıl IUS’ta
2.yıl IUS’ta
3.yıl İTÜ’de
4.yıl İTÜ’de
olacak şekildedir.
Programlara ait diğer şartlar şu şekildedir;
Bk. 4*: Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim
kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim
kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs,
yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar
sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi
yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir.
*Yalnızca Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği IUS programı
için geçerlidir.
Bk. 143**: Mimarlık programlarına programın yerleştirme
puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).
** Yalnızca Mimarlık IUS programı için geçerlidir.
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem
Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme
puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
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yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 191: Bu programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 100
bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan
adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı
sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri
yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Bk. 198: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna,
Bosna-Hersek (IUS) ile yürütülecek olan uluslararası ortak
lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler Hazırlık eğitimlerini
ve birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapacaklardır. Uluslararası
Saraybosna Üniversitesinde eğitim ve iletişim dili İngilizce’dir.
Üniversitede eğitim öğretim ücrete tabidir. İngilizce yeterliliğini
belgeleyen veya yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan
öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. Sınıfına kaydedilir.
İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlilik sınavında
başarılı olamayan öğrenciler dil seviyelerine göre üniversite
bünyesinde bulunan İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler.
İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir.
İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim öğretim ücrete tabidir; her
biri 8 haftadan oluşan toplam 4 modül 32 hafta sürmektedir.
İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık (32 haftalık) eğitimöğrenim
ücreti 22.000 Türk lirasıdır IUS’taki hazırlık sonrasında 1. ve
2. Yıllar için eğitim harcı ve diğer ücret bilgileri https://www.
ius.edu.ba/tuitionfees-scholarships web sitesinden edinilebilir.
Saraybosna’daki yaşam giderleri hakkında ayrıntılı bilgiye
IUS’un web sitesinden ulaşılabilir. IUS’ta birinci ve ikinci yıl
öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerden 4 dönem sonundaki
not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 ve üzeri olan öğrenciler,
İTÜ’de eğitimlerine devam edebileceklerdir. Dört dönem
sonundaki not ortlaması 2.50/4.00 ‘nin altında olan öğrenciler bu
şartı sağlayana kadar eğitimlerine IUS’ta devam edeceklerdir.
Programın İTÜ’deki öğrenim yıllarında öğrenciler yıllık 6.000
Türk lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
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2.2.3.10. Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları
Mühendisliği - Strathclyde
2021 yılında Strathclyde ile ortaklaşa yürütülmeye başlanan
programın eğitim yapısı;
1.yıl İTÜ’de
2.yıl İTÜ’de
3.yıl Strathclyde’da
4.yıl Strathclyde’da
olacak şekildedir.
Programa ait diğer şartlar şu şekildedir;
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem
Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme
puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 224: İTÜ ve Strathclyde Üniversitesi arasında yürütülecek
olan Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanındaki
Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP)’na kabul edilecek
öğrencilerin programın yerleştirme puan türünde başarı sırasının
minimum 60 bin olması şartı uygun görülmüştür. Buna göre, bu
Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP)’na yerleştirme puan
türünde başarı sırası 60 bininci sırada olan adayın puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilemeyecektir.
Bk. 231: Strathclyde Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararası
ortak lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve ikinci
yıl öğrenimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve
Deniz Bilimleri Fakültesinde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini
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Strathclyde’ta yapacaklardır. Programın akademik yıl başına
öğrenim ücretleri hazırlık sınıfında 7.700 TL, Lisans eğitimini
İTÜ’de okudukları yıl için 12.000 TL’dir. Birleşik Krallık’ta
okudukları yıl için güncel ücret bilgisi https://www.strath.ac.uk/
studywithus/feesfunding/tuitionfees/ internet adresinden yıllık
olarak verilen undergraduate fees (undergraduate international
students) seçeneklerinden elde edilebilir. Örneğin, 2021-2022
akademik yılına ait yıllık okul ücreti 21.850 Sterlin’dir. Öğrencinin
Strathclyde’ta bulunacağı süre içerisinde ulusal saglık sigortası,
yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı
harcamalardan şahsen sorumludur. Programa kayıtlı ve İTÜ’deki
ilk iki yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler Strathclyde’taki 3. ve 4.
yılları için öğrenim ücretlerinde %15 garanti burs kazanacaklardır.
İTÜ’de “3.5” ortalama başarısı gösteren öğrenciler Strathclyde’taki
ilk yıl (3. sınıf) için ise £1000 (bin pound) ek öğrenim ücreti
bursuna hak kazanacaktır. Ayrıca Strathclyde’taki ilk yılında
%70 (kredi ağırlıklı ortalama) ve üzeri başarı gösteren öğrenci
£1000 (bin pound) ek öğrenim ücreti bursuna hak kazanacaktır.
UOLP programına kayıtlı öğrenciler Strathclyde’ta Mühendislik
Fakültesinde MSc (Y. Lisans) yapmak isterler ise MSc için olan
öğrenim ücretinden %15 burs hak kazanacaklar ve Strathclyde
MSc derecesi alacaklardır.
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2.2.3.11. Endüstri Mühendisliği – SUNY Binghamton
2021 yılında SUNY Binghamton ile ortaklaşa yürütülmeye başlanan
programın eğitim yapısı;
1.yıl İTÜ’de
2.yıl Binghamton’da
3.yıl İTÜ’de
4.yıl Binghamton’da
olacak şekildedir.
Programa ait diğer şartlar şu şekildedir;
Bk. 61: Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan
uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler 1. ve
3. yılları İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 2. ve 4. yılları Binghamton
University’de eğitim alacaklardır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için
bu programlara yerleşen öğrenciler için öğrenim ücreti akademik
yıl başına (iki dönem) öğrenim ücreti İTÜ’deki akademik yıllar
için 15.000 TL/yıl’dır. Binghamton Üniversitesinde geçirilecek
dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini
ödeyeceklerdir. Ortak programın yurtdışındaki ilgili üniversiteye ait
öğretim ücreti (burs, yaşam koşulları, sigorta vb.) ile diğer kişisel
harcamalara ait bilgiler ilgili üniversitenin internet sayfasından
edinilmelidir. Türkiye’deki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okuluna
devam edecek öğrenciler için 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öğrenim
ücreti bir akademik yıl için 7.700 TL olacaktır.
Bk. 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem
Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda
Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme
puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı
sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı
tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
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Bk. 191: Bu programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 100
bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan
adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı
sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri
yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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2.3. Ortak
Üniversiteler
Hakkında

SUNY University at Buffalo: 1846
yılında kurulmuş olan University
at Buffalo, Amerika’daki en
büyük üniversite sistemi olan
State University of New York
(SUNY)’a bağlı 64 üniversite
arasındaki en büyük ve en kapsamlı
üniversitedir ve seçkin araştırma
üniversitelerinin üye olabildiği
Amerikan Üniversiteler birliğine
davet edilen ilk SUNY üniversitesidir.
Toplamda 3 kampüsü bulunan
University at Buffalo’nun, 110’dan
fazla lisans programı ve 300’den
fazla yükseklisans ve doktora
programları bulunmaktadır. Dünya
sıralamalarında ilk 300’de yer
alan üniversite, özellikle İnşaat
Mühendisliği alanında ilk 100’de yer
almaktadır.
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SUNY New Paltz: New Paltz
Üniversitesi, 1828’de Amerika’nın
en kapsamlı üniversite sistemi olan
SUNY’nin kurucu okullarından biri
olarak eğitime başlamıştır. New
Paltz’da 216 dönüm alanı kapsayan
kampüsünde Liberal Sanatlar ve
Bilim Fakültesi, İşletme Fakültesi,
Fen ve Mühendislik Fakültesi, Güzel
Sanatlar ve Sahne Sanatları Okulu,
Eğitim Fakültesi ve Enstitüsüne
ile birlikte 100 den fazla lisans,
50’den fazla yüksek lisans eğitimi
vermektedir. Üniversite, en iyi devlet
üniversiteleri sıralamasında ABD’de
üst sıralarda yer almaktadır.

SUNY Binghamton University: 1946’da
kurulan Binghamton Üniversitesi,
1965 yılında Amerika’daki en
büyük üniversite sistemi olan State
University of New York (SUNY)’a dahil
olmuştur. IBM’in yönetim kurulu
başkanı Thomas J. Watson okulun
en önemli destekleyicilerinden biri
olmuştur. SUNY sistemine bağlanan
ilk üniversitedir. Sunduğu sayısız
lisans, yüksek lisans ve doktora
programları ile SUNY sisteminin 4
önemli araştırma üniversitesinden
biridir. Dünya sıralamalarında özellikle
Mühendislik alanında üst sıralarda yer
almaktadır.

SUNY FIT: 1944 yılında kurulan
Fashion Institute of Technology (FIT),
New York’un merkezinde Manhattan’da
bulunan kampüsü ile dünyanın en iyi
moda okulları içerisinde ilk sıralarda
yer almaktadır. Moda Tasarımı, Tekstil
Pazarlama ve Geliştirme, Erkek Giyim,
Kozmetik, Parfüm Pazarlama,
Amerika’da alanında ilk örneği
olan Moda İşletme Yönetimi,
Görsel Sunum ve Sergi
Tasarımı, Oyuncak Tasarımı
gibi çeşitli alanlarda
lisans ve yüksek lisans
programları sunmaktadır.
Business of Fashion adlı Moda
sitesinin küresel çapta yaptığı
moda okulları sıralamasında FIT,
dünya sıralamasında 5. Amerika’da
ise 2. Sırada gelmektedir.Calvin Klein,
Michael Kors, Norma Kamali, Isabel
Toledo gibi dünyaca ünlü tasarımcılar,
iç mimar Scott Salvator, film direktörü
Joel Schumacher gibi isimler FIT ‘den
mezun olmuşlardır.
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SUNY Maritime:
Amerika’nın ilk ve en
kapsamlı denizcilik
akademisi olan
SUNY Maritime 1874’te kurulmuştur. SUNY Maritime mühendislik, deniz
mimarisi, denizyolu taşımacılığı, denizcilik çalışmaları, deniz çevre bilimi
ve uluslararası taşımacılık ve ticaret alanlarında lisans programları ve iki
yüksek lisans programı sunmaktadır. Mezunlar genellikle mezuniyetlerini
takriben 3 ay içerisinde iş bulmaktadır. Okulun işe yerleştirme oranı yaklaşık
olarak %100 ‘dür. Üniversite özellikle lisans mühendislik programları
açısından ABD’de dikkat çekmektedir.

AzMIU: Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat
Üniversitesi (AzMİU), 1920 yılından Bakü
Politeknik Enstitüsü bünyesinde inşaat
fakültesi, 1930-1934 yıllarında bağımsız İnşaat ve Mimarlık Enstitüsü, 1934 yılından
Azerbaycan Sanayi Enstitüsü, 1951 yılından itibaren ise Azerbaycan Politeknik
Enstitüsü inşaat-mimarlık odaklı bölümleri birleştiren birkaç fakülte olarak faaliyet
göstermiştir. 1975 yılında Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulu kararı ile Azerbaycan
İnşaat Mühendisleri Enstitüsü kurulmuştur. 1992 yılında enstitü üniversite statüsü
almıştır. AzİMU inşaat alanında Kafkaslarda ilk ve şimdilik tek yükseköğretim
kurumudur. Üniversite şimdiye kadar 25 binden fazla yüksek lisanslı mimar ve
inşaat mühendisi mezun etmiştir.

New Jersey Institute of
Technology: 1881 yılında kurulmuş
olan New Jersey Institute of
Technology, özellikle teknolojik
bir araştırma üniversitesi olması
yönüyle ön plana çıkmaktadır.
136 lisans, 41 yüksek lisans ve 19
doktora programı ile yüksek nitelikli mühendisler yetiştiren köklü üniversite,
öğrenci çeşitliliği açısından da bölgesinde söz sahibi bir eğitim kurumudur.
Özellikle Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Üniversite, dünya
sıralamalarında ilk 200’de yer almaktadır.

IUS: Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından 2003 yılında
kurulmuş olan IUS Bosna-Hersek’in en prestijli vakıf
üniversitedir. IUS, farklı milletler ve kültürler arasındaki
eğitim bağlarının pekiştirilmesi amacıyla üniversite
eğitimi vermek üzere, kar amacı gütmeyen bir kurum
olarak kurulmuştur. Beş fakültesindeki uzman akademisyen kadrosuyla lisans ve
lisansüstü programlarında eğitim veren IUS, Ulusal Yüksek Öğrenimin Gelişimi ve
Kalite Güvencesi Kurumu (HEA) tarafından tanınmakta olup, Bosna-Hersek’teki
Ulusal Akrediteli Yüksek Öğrenim Kurumları Kütüğü’nde yer almaktadır. IUS aynı
zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ortak üyesidir. IUS’un altı programı AQ
Avusturya tarafından uluslararası seviyede akreditasyon almıştır.

Strathclyde Üniversitesi: Birleşik Krallık, İskoçya, Glasgow’da bulunan
Strathclyde Üniversitesi, 1796 yılında kurulmuş olup Glasgow’un en eski
ikinci üniversitesidir. Adını, tarihi Strathclyde Krallığı’ndan alan Üniversite,
İskoçya’nın, mühendislik eğitiminde öğrenci sayısı bakımından en büyük
üniversitelerinden biridir. Strathclyde Üniversitesi, kurucusu John Anderson
tarafından konulmuş, toplum için yararlı ve uygulanabilir bir eğitim
misyonuyla, uluslararası bir teknoloji üniversitesi olarak lisans ve lisanüstü
eğitim alanlarında öğrencilerine hizmet vermektedir.

bilimleri ve işletme fakülteleriyle birlikte Birleşik Krallık’ta
ve dünyada pek çok öğrencinin tercih ettiği bir üniversite
olarak ön plana çıkmaktadır. Her yıl 100 milletten fazla
öğrenci, üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Ayrıca, Strathclyde Üniversitesi, Times
Higher Education tarafından 2014 Araştırma Mükemmelliği
Çerçevesi sonuçlarına dayandırılarak yapılan çalışmada,
Birleşik Krallık’taki ilk 20 araştırma üniversitesi arasında yerini almıştır. Strathclyde
Üniversitesi ayrıca 2019 yılında Kraliçe’nin Yükseköğretim Ödülü’ne layık görülmüştür.
Üniversitenin içinde bulunduğu Glasgow şehri ise, Time Out’un 2019 yılında yapmış
olduğu araştırmaya göre dünyanın en iyi 48 şehri arasında sıralanmıştır.

Times Higher Education tarafından 2012 ve 2019 yıllarında Birleşik Krallık Yılın
Üniversitesi seçilen Strathclyde, bünyesindeki mühendislik, sosyal bilimler, fen
48
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3. KOORDİNATÖR GÖREV TANIMI
ve SORUMLULUKLARI
Üniversitemiz Çift Diploma Programlarının dayanak yönetmeliği
olan, 07.03.2018 tarih, 30353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
“İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası
Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” uyarınca
program koordinatörü tanımı ve sorumluluk alanları, ilgili
yönetmeliğin Üçüncü Bölümü’nde Madde 12’de belirtilmiştir.
Buna göre;
“Program Koordinatörü
MADDE 12 - (1) Programda kayıtlı
öğrencilerin akademik danışmanlığının
yanı sıra, gerekli durumlarda program
ortağı üniversite ile Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve Rektörlük
arasında akademik ve idari konularda
koordinasyon sağlamak üzere ilgili UOLP
koordinatörlüğüne program koordinatörü,
Rektör tarafından atanır. Program
koordinatörlükleri arasında koordinasyon,
İTÜ UOLP genel koordinatörlüğü tarafından
sağlanır.
(2) Gerekli görülen durumlarda ilgili
UOLP koordinatörlüğüne atama usulüne
uygun olarak birden fazla eş koordinatör
atanabilir.”

Başkanlıkları’yla ve ilgili Fakülte’yle birlikte
pek çok paydaşa temas eden görevleri yerine
getirmektedirler.

Çift Diploma Programları koordinatörleri,
programların bağlı olduğu Bölüm
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•

•

Çift Diploma Program protokollerinin
hazırlanması ve yenilenmesinde
program ortağı üniversite
koordinatörüyle birlikte çalışarak
protokol taslaklarının oluşturulmasını
sağlamak,

•

Programda kayıtlı öğrencilere akademik
danışmanlık yapmak,

•

Programa yeni başlayan öğrencilere
oryantasyonlar düzenleyerek bölümün
işleyişi, vize işlemleri vb. konularda
bilgilendirme yapmak,

•

Program ortağı üniversite, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve
Rektörlük arasında akademik ve idari
koordinasyon sağlamak,

•

Program ortağı üniversite koordinatörü
ile öğrencilerin akademik performansını
takip etmek ve gözetim listesinde olan
öğrencilerin izlemesi gereken akademik

Üniversitemiz “Çift Diplomaya Yönelik
Uluslararası Ortak Lisans Programları
Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği”
uyarınca, programlarda eğitim gören
ve azami iki (2) dersten başarısız
olan öğrencilerin, program dışında
bir bölüm/üniversite/ülkeden alarak
denkliğinin sağlanması konusunda
gerekli kontrolleri gerçekleştirmek ve
onayını vermek,

•

Öğrencilerin akademik ve idari tüm talep
ve dilekçelerini incelemek, uygunluğuna
karar vermek ve ilgili bölüm ve fakülteyi
bilgilendirmek,

•

Programlara göre değişmekle birlikte,
program derslerini İTÜ’de verecek
olan öğretim üyelerinin görevlendirme
dilekçelerini hazırlamak ve ilgili bölüm/
fakülteye bildirmek veya bu konuda
ilgili bölüm başkanlıklarıyla koordineli
çalışmak,

Bu görevler arasında;

Bu bölümde program koordinatörlerinin
görev tanımlarını ve sorumlulukları
detaylandırılarak anlatılmaya çalışılacaktır.
Program Koordinatörünün Görevleri

işleyişi paylaşmak,

•

Mezun listelerinin kontrol edilerek
ilgili fakültenin öğrenci işleri bölümüne
sunmak,

•

Partner üniversiteye gidecek olan
öğrencilerin kayıtlarının gerçekleşmesi
adına transkriptlerini, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı ile birlikte koordineli
şekilde partner üniversiteye iletilmesini
sağlamak,

•

Program tanıtım etkinliklerinde
görev alarak aday öğrencilere
bilgilendirmelerde bulunmak,

•

Öğrencilerin staj ile ilgili tüm
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
ve staj defterlerini kontrol ederek onay
işlemlerini gerçekleştirmek,

•

Ders planında, gerekli olduğu
durumlarda, partner üniversite ile ortak
çalışarak güncellemeleri yapmak ve
eşdeğer dersleri belirlemek,

•

Moda Tasarımı programı, Özel
Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı
gerçekleştirmektedir. Program
koordinatörünün, ilgili sınavın
düzenlenmesi, sınav jürisinin
oluşturulması, aday öğrencilerin
mülakatlarında ve çizim sınavlarında hazır
bulunma, portfolyoların istenen koşullarda
hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol ederek
onaylanması ve programa kabul edilen
öğrencilerin belirlenmesi görevlerini,
ilgili Fakülte ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’yla koordineli olarak yürütmek,

•

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
programı mülakatla öğrenci alımı
gerçekleştirdiğinden, program
koordinatörünün, ilgili mülakatın
düzenlenmesi, jürinin oluşturulması,
aday öğrencilerin mülakatlarında
hazır bulunma, öğrencilerin mülakat
için hazırlamış oldukları belgelerin
uygunluğunun kontrolü ve onaylanması,
programa kabul edilen öğrencilerin
belirlenmesi görevlerini, ilgili Fakülte
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ya
koordineli olarak yürütmek,

gibi görevler bulunmaktadır. Söz konusu
görevler, bölümlere ve ilgili mevzuatların
değişiklik gösterebilimesi durumuna
göre farklılık gösterebilmekle birlikte,
program koordinatörleri tarafından yerine
getirilen genel görevlerdir. Değişiklikler
olduğu takdirde düzenlemeler konusundan
Uluslararası Çift Diploma Programları
Ofisi ile iletişime geçilerek El Kitabı’nın
düzenlenmesi sağlanmalıdır.
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4. İLGİLİ YÖNETMELİKLER
(a) 06.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf)
(b) 06.10.2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair
Yönetmelik
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161006-8.htm )
(c) 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm )
(d) 07.03.2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası
Çift Diploma Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180307-3.htm )
(e) 04.07.2017 tarihli ve 30114 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi
Lisans İngilizce Hazırlık Programı ve Çift Diplomaya Yönelik
Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170704-19.htm )
(değişiklik: https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/07/20200701-8.htm )
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5. EKLER
EK – 1: Uluslararası Çift Diploma Programı Taslak Protokolü
EK – 2: Yeni Program Açma Dökümanları
EK – 3: Mevcut Çift Diploma Program Protokolleri
EK dokümanlar için Çift Diploma Programları Ofisi ile iletişime
geçebilirsiniz

6. İLETİŞİM
Uluslararası Çift Diploma Programları Ofisi
Web Sitesi: www.dualdiploma.itu.edu.tr
Programlar Email: dualdiploma@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 285 66 00
Ofis Sorumlusu: Ferhat Çakıröz
E-posta: cakirozf@itu.edu.tr

