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ODTÜ – SUNY İşbirliği
New York Eyalet Üniversitesi (SUNY), 2000
yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile 11
SUNY kampüsü ve 7 Türk üniversitesi
aracılığıyla yürütülen sistemli bir işbirliği
başlatmıştır. Bu kapsamda, ODTÜ ve iki SUNY
kampüsü (Binghamton ve New Paltz),
2003-2004 akademik yılından itibaren Küresel
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler; 2004-2005
akademik yıllından itibaren ise İşletme ve
İngilizce Öğretmenliği lisans programlarına
öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Bu programların öğrencileri, eğitimlerinin bir kısmını ODTÜ Ankara kampüsünde, bir kısmını ise
Amerika’da New York eyaletine bağlı Binghamton ve New Paltz kampüslerinde
tamamlamaktadır. Program mezunları, ilgili alanda, iki üniversiteden de lisans diploması
almaya hak kazanmaktadır.
ODTÜ – SUNY Uluslararası Ortak Lisans Programları’nın tanıtım videosuna goo.gl/r84M9H
adresinden erişilebilir.
ODTÜ-SUNY Programları Öğrenci ve Mezun Sayıları
İşletme
Toplam Öğrenci Sayısı
Toplam Mezun Sayısı
2017-2018 Akademik Yılında
Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Toplam

393
191

Küresel Siyaset ve
İngilizce
Uluslararası İlişkiler Öğretmenliği
315
270
156
138

93

49

202

60

978
485
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SUNY Binghamton
• “The Princeton Review: Best Value Colleges for 2014” sıralamasına göre devlet üniversiteleri
arasında akademik yeterlilik ve burs olanakları konusunda 10. Sırada yer alan,
• 53 farklı eyalet ve 116 ülkeden gelen öğrencileriyle zengin bir profile sahip olan,
• Susquehanna Nehri kenarında, ağaçlarla kaplı bir tepe üzerinde geniş bir alana yayılmış
modern bir yerleşke içinde bulunan Binghamton, sunduğu gelişmiş kültürel olanaklarıyla da
metropoliten bir bölgedir.
• Daha fazla bilgi için: www.binghamton.edu
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SUNY New Paltz
• Hudson Nehri Vadisi’nde kurulmuş tarihi bir yerleşke
olan New Paltz, aynı zamanda Amerika’nın en yeşil
kampüslerinden birine sahip olan,
• New York şehrine arabayla sadece 90 dakika uzaklıkta,
• Her yıl yaklaşık 50 ülkeden gelen toplam 600 yabancı
öğrenci ile zengin bir profile sahip olan,
• The Princeton Review’a göre, Amerika’nın en iyi 75 devlet üniversitesinden biri olan,
• Kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları, spor
tesisleri, yaklaşık 200 öğrenci topluluğu ve yeni bir
dil öğrenim merkezini içine alan çeşitli ve zengin
eğitim alt yapısı olan New Paltz, öğrencilerine
oldukça geniş bir akademik ve kültürel hayat
sunmaktadır.
• Daha fazla bilgi için: www.newpaltz.edu
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ODTÜ – SUNY
BINGHAMTON

İŞLETME LİSANS
PROGRAMI
Programın Amacı:

İşletmeciler, “yeni ekonomi”
ve “bilgi toplumu” ortamında
başarılı
olabilmek
için,
kurumları yönetmek ve
rekabet
etmek,
gelişen
teknolojileri ve değişen
ekonomik yapıları yakından
takip etmek, bunların iş
yaşamı üzerindeki etkilerini
anlamak, tahminler yapabilmek ve bunlara uygun hareket etmek durumundadır. Bu gereklere paralel olarak, tüm dünyadaki işletme okullarının özellikle son 10-15 yıllık dönemdeki en belirgin arayışı eğitimlerine
"uluslararası" boyutun kazandırılması, diğer bir deyişle "eğitimin uluslararasılaştırılması"
olmuştur. İşletmecilik alanı hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden,
yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında
yer almaktadır.
Bu program çerçevesinde 2004-2005 akademik
yılından itibaren ODTÜ, SUNY sisteminin en önde
gelen ve AACSB akreditasyonu olan Binghamton
İşletme Fakültesi (School of Management) ile
işbirliğiyle, öğrencilere hem Türkiye'de hem
ABD'de en iyi işletmecilik eğitimi birikimlerinden
yararlanma imkânı sağlamaktadır. Programı
tamamlayan öğrenciler, mezun olduklarında hem
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ODTÜ hem SUNY
Binghamton’dan iki
adet lisans diploması almaya hak kazanmakta,
ODTÜ’de
aldıkları dil temelini
Binghamton’da
İngilizce’nin
doğal
ortamında geliştirmektedir. Aynı zamanda bu programın öğrencileri, öğrencilikleri süresince
yaz dönemlerinde Amerika’da staj yapma (CPT), mezun olduklarında da Amerika’da bir sene
çalışma (OPT) hakkına sahiptir. Öğrenciler, iki ayrı kampüste sunulan akademik ve kültürel
çeşitlilik ve zenginlikle, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda görev
yapmak için ayrıcalıklı bir donanım ve formasyona kavuşmaktadır.

Program:
Hazırlık
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
Üçüncü Sınıf
Dördüncü Sınıf

ODTÜ – Ankara
ODTÜ – Ankara
SUNY Binghamton – New York
ODTÜ – Ankara
SUNY Binghamton – New York

İş Olanakları:
ODTÜ-SUNY İşletme Programı mezunları, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk
kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların tercih ettiği deneyim ve donanıma sahip olmaktadır.
Mezunlarımız, Türk Hava Yolları, Zorlu Holding, Sabancı Holding, EnerjiSA gibi yurtiçi kurumların yanı sıra; Ernst & Young, JTI, Unilever gibi uluslararası kurumlarda çalışmakta; ya da University of Illınois, NYU, City University London, LSE gibi önde gelen üniversitelerde akademik
kariyerlerine devam etmektedir.
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ODTÜ – SUNY
BINGHAMTON

KÜRESEL SİYASET VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
LİSANS PROGRAMI
Programın Amacı:

ODTÜ Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler Lisans Programı, etkisini artan
bir şekilde hissettiren küreselleşme
sürecinin yarattığı karmaşık sosyal ve
siyasi ilişkiler ağını ve bu sürecin ulusal
ve uluslararası boyutlarını içeren bir
eğitim vermek amacıyla 2003-2004
akademik
yılında
başlatılmıştır.
Program ODTÜ Uluslararası İlişkiler ile
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri ve onların
SUNY Binghamton Üniversitesi’ndeki ilgili bölümleri
arasında yürütülmektedir. Bu nedenle bu program, birçok
bölümün kaynaklarını, akademik birikimini ve deneyimini
bir araya getiren disiplinlerarası bir programdır.
Bu programın öğrencileri, lisans eğitimi süresince uluslararası saygınlığa sahip ODTÜ ve Binghamton Üniversitesi’ndeki programlarda öğrenim görmekte, iki farklı kültürü tanımakta, İngilizce’yi hem ODTÜ’de hem de İngilizce’nin doğal ortamında geliştirmekte ve programlarını başarı ile tamamladıklarında hem
ODTÜ hem de SUNY Binghamton’dan iki adet lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.
Aynı zamanda bu programın öğrencileri, öğrencilikleri süresince yaz dönemlerinde Amerika’da
staj yapma (CPT), mezun olduklarında da Amerika’da bir sene çalışma (OPT) hakkına sahiptir.
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Program:
Hazırlık
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
Üçüncü Sınıf
Dördüncü Sınıf

ODTÜ – Ankara
ODTÜ – Ankara
SUNY Binghamton – New York
ODTÜ – Ankara
SUNY Binghamton – New York

İş Olanakları:
ODTÜ-SUNY Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı (GIA) mezunları, hem Türkiye'de hem de yurt dışında
çeşitli iş olanaklarına sahip olabilmektedir. Mezunlarımız, Dışişleri
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, AB Genel Sekreterliği, Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurum ve
kuruluşlarında; NATO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde ve özellikle
uluslararası çalışan sivil toplum kuruluşlarında; ASELSAN ve Türk
Hava Yolları gibi önde gelen özel ve yarı özel şirketlerde çalışmakta; veya University of Pittsburgh, University of Southampton ve
LSE gibi önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam
etmektedir.
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ODTÜ – SUNY
NEW PALTZ

İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLİĞİ
LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı:
Günümüzün değişen ekonomik ve sosyal koşulları geleneksel öğretmen yetiştirme modellerinin dışına çıkan disiplinlerarası eğitim programlarının önemini artırmıştır. Bu anlayıştan yola
çıkarak, ODTÜ ile SUNY-New Paltz arasında oluşturulan ortak lisans programı ilk olarak
2004-2005 akademik yılında öğrenci kabul etmiştir. Bu programın öğrencileri, lisans eğitimleri
süresince hem Türkiye’nin hem de ABD’nin saygın eğitim kurumlarından olan ODTÜ ve SUNY
New Paltz’da öğrenim görmekte; iki farklı kültürü deneyimleyip karşılaştırma olanağı bulmakta; ODTÜ’de aldıkları dil temelini New Paltz’da, İngilizcenin doğal ortamında geliştirmektedir.
Öğrenciler, iki üniversitenin sunduğu olanaklar sayesinde modern öğretmenlik eğitiminin tüm
alt alanlarını kapsayan temel dersleri almanın yanı sıra ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmalarını sağlayacak zengin seçmeli dersler yelpazesinden yararlanabilmektedir. ODTÜ’den alınan
İngilizce Öğretmenliği diploması ve SUNY New Paltz’dan alınan “Liberal Studies: Language,
Literature and Culture” (İnsan ve Toplum Bilimleri) diploması, profesyonel bilgi ve beceri
sentezine zemin oluşturmaktadır. Bununla beraber program, mevcut öğretmen yetiştirme
programlarının zorunlu bir öğesi olan ve Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü tüm öğretmenlik
formasyon derslerini kapsamaktadır.

8

Program:
Hazırlık
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
İkinci Sınıf Yaz Dönemi
Üçüncü Sınıf
Üçüncü Sınıf Yaz Dönemi
Dördüncü Sınıf

ODTÜ – Ankara
ODTÜ – Ankara
ODTÜ – Ankara
SUNY New Paltz – New York
SUNY New Paltz – New York
SUNY New Paltz – New York
ODTÜ – Ankara

İş Olanakları
Mezunlarımız, İngilizce Öğretmenliği diploması sayesinde Türk eğitim sisteminin her düzeyinde
İngilizce öğretmenliği yapmakta; “İnsan ve Toplum Bilimleri” programında sunulan eğitim
kapsamında aldıkları psikoloji, sosyoloji, felsefe, dilbilim ve edebiyat dersleri sayesinde ek bir
bilgi birikimine sahip olduklarından, kamu ve özel sektörde turizm, bankacılık, halkla ilişkiler,
insan kaynakları, reklamcılık, çevirmenlik gibi dil ve sosyal bilgi gerektiren alanlarda iş bulabilmektedir. Mezunlarımızdan bazıları, Boğaziçi Üniversitesi, University of Kent ve University of
Maine gibi önde gelen üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp akademik kariyerlerine devam etmektedir.
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ODTÜ – SUNY
NEW PALTZ ve
BINGHAMTON

Başvuru ve Kabul

Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
ODTÜ ile SUNY arasında yürütülen ortak lisans programlarına kabul edilebilmek için öğrencilerin, ilgili puan türünde almış olduğu sınav puanının en az 280, yerleştirme puanının ise İngilizce
Öğretmenliği ve Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler için en az 320, İşletme için ise en az 325
olması gerekmektedir.
Program

Kontenjan

2017 Taban
Puan

Sıralama Puan

Sıralama

İşletme

24

325,296 119.495

378,858

50.697

İşletme
(%50 Burslu)

1

-

-

451,215

7.942

14

325,516

456.849 372,206

1
19

339,260 24.207

396,393
437,246

42.088
6.029

1

-

464,848

2.870

Küresel Siyaset ve
Ulus. İlş.
Küresel Siyaset ve
Ulus. İlş.(%50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
(%50 Burslu)
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2017 Tavan

-

71.868

İngilizce Yeterlik
ODTÜ- SUNY ortak diploma programlarında eğitim dili İngilizcedir. ODTÜ ve ABD’deki ilgili
üniversitenin dil yeterlik koşullarına https://suny.metu.edu.tr/egitim-dili adresinden erişilebilir.
Hazırlığı
geçmek için

ABD'ye
gidebilmek için

ODTÜ İYS
TOEFL (IBT)

65
79

IELTS

6,5

79 (SUNY New Paltz için)
83 (SUNY Binghamton için)
6,5

Burs İmkanları
Burslu Kontenjan:
İlgili kontenjana yerleştirilen öğrenciye %50 burs sağlanır ve bu öğrenci her iki kurumda belirlenen öğrenim ücretinin yarısını öder. Karşılıksız olan bu destek İngilizce hazırlık programında
geçirilen 1 yıl ise normal lisans eğitimi (4 yıl) süresince verilir. Uçak bileti, vize, konaklama gibi
diğer ücretler burs kapsamında değildir.

Başarı Bursu:
Başarı bursu kapsamında, lisans programında en az bir yılı tamamlayan en başarılı öğrencilere
başarı bursu verilmektedir. Her yıl, her program ve sınıf için verilecek burs sayısı ve miktarı,
yönerge hükümlerine uygun olarak ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Başarı bursu ile ilgili yönergeye https://suny.metu.edu.tr/system/files/suny_burs_yonergesi.pdf
adresinden erişilebilir.
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Öğrenim Ücretleri
Suny Binghamton Üniversitesi İle Ortak Programlar:
İşletme & Küresel Siyaset ve Uluslararasi İlişkiler
ODTÜ'de Ödenecek Yıllık Katkı Payı Ücreti: 9.240 TL
Amerika'da geçirilecek dönemler için Binghamton Üniversitesi’nin o yıl için belirlediği öğrenim
ücreti ödenecektir. 2017-2018 akademik yılı için (yaz dönemleri hariç) bu ücret zorunlu sağlık
sigortası dâhil yaklaşık 25.000 ABD dolarıdır.
Öğrencilerin Binghamton'da bulunacağı süre içinde, yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel
ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 15.000 - 20.000 ABD doları
tutacağı tahmin edilmektedir.
Program
İşletme &
Küresel Siyaset
ve Ulus. İlş.

Hazırlık
ODTÜ

1. Sınıf
ODTÜ

9.240 TL 9.240 TL

2. Sınıf
NEW YORK
25.000 $

3. Sınıf
ODTÜ

4. Sınıf
NEW YORK

9.240 TL 25.000$

%50 burslu kontenjana yerleştirilen öğrenciler öğrenimleri süresince yukarıda belirtilen eğitim
ücretlerinin yarısından muaftırlar. Bir sonraki sene için başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler de ilgili üniversitenin eğitim ücretinin yarısından muaftırlar.

Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar,
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her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Öğrenim Ücretleri
Suny New Paltz Üniversitesi İle Ortak Programlar:
İngilizce Öğretmenliği
ODTÜ'de Ödenecek Yıllık Katkı Payı Ücreti: 8.216 TL
Amerika'da geçirilecek dönemler için New Paltz Üniversitesi'nin o yıl için belirlediği öğrenim
ücreti ödenecektir. 2017-2018 akademik yılı için ücret (yaz dönemleri hariç) zorunlu sağlık
sigortası dâhil yaklaşık 20.000 ABD dolarıdır.
SUNY-New Paltz'da geçirilecek her biri 5 haftalık iki yaz döneminin toplam eğitim ücreti
2017-2018 akademik yılı için yaklaşık 8.400 ABD Doları olup öğrenciler tarafından ayrıca
ödenecektir.
Öğrencinin New Paltz'da bulunacağı yaklaşık 12 aylık süre içinde, yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve
kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın yaklaşık 15.000 - 20.000 ABD Doları tutacağı tahmin
edilmektedir.
Program

İngilizce
Öğret.

Hazırlık 1. Sınıf

2. Sınıf

ODTÜ

ODTÜ

ODTÜ

2. Sınıf
Yaz D.
N.YORK

8.216 TL 8.216 TL 8.216 TL 4.200 $

3. Sınıf

3. Sınıf
4. Sınıf
Yaz D.
N.YORK N.YORK ODTÜ
20.000 $ 4.200 $

8.216 TL

%50 burslu kontenjana yerleştirilen öğrenciler öğrenimleri süresince yukarıda belirtilen eğitim
ücretlerinin yarısından muaftırlar. Bir sonraki sene için başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler de ilgili üniversitenin eğitim ücretinin yarısından muaftırlar.
Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar,
her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.
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Mezunlarımızla Tanışın!
Cem Çevirgen, İşletme,
SUNY Binghamton & ODTÜ’16
ODTÜ-SUNY çift diploma programını seçmek çok kolay olmamıştı. Ancak
yurt dışına yine de gitmek istedim ve bu programı tercih ettim. Yaptığım
seçimden dolayı oldukça mutluyum, çünkü gerçekten kendinizi geliştirmenize yönelik imkanlar mevcut, yeter ki siz yararlanmak isteyin. Programla ilgili
çok fazla detay var ancak en sağlıklısının bunları yaşayarak öğrenmek
olduğunu düşünüyorum. Size söyleyebileceklerim: 4 sene boyunca çok fazla
öğrendim, çok fazla eğlendim, çok fazla farklı kültürden insanla tanıştım ve
kendimi geliştirdim. Vizyonunuzu genişletmek ve hayata farklı açılardan bakabilmeyi öğrenmek
istiyorsanız bu program biçilmiş kaftan. An itibariyle Infront Sports & Media şirketinde
çalışmaktayım ve programda edindiğim değerlerin yararlarını görmekteyim.

Bilgesu Aksaz, İşletme,
SUNY Binghamton & ODTÜ'10
Uluslararası ve yüksek standartlarda bir eğitim almak, ufkunuzu genişletmek,
global bir bakış açısı kazanmak ve eğitim sonrasındaki iş deneyiminizi Amerika'da edinmek istiyorsanız BAS bölümü sizin için çok doğru bir tercih olacaktır. Bu bölüm güçlü bir İşletme eğitimi almanızın yanısıra, birçok farklı milletten öğrenciler ile birlikte okuduğunuz ve ortak projelerde çalıştığınız için sizi
üniversite sonrası iş hayatına çok iyi hazırlıyor.
İşletme bölümünü pazarlama alanında yoğunlaşarak okuyup, mezuniyetimin ardından New
York City'de uluslararası bir pazarlama şirketinde çalışmaya başladım. Halen pazarlama ve
dijital medya alanında çalışmakta olup, aynı zamanda New York'ta bir girişimcilik kulübünde
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Mezunlarımızla Tanışın!
Öğrenci Koordinatörü olarak gönüllü olarak çalışarak Amerika'da okuyan Türk öğrenciler ile
potansiyel yatırımcıların işbirliği yapmasına yardımcı olmaktayım. ODTÜ ve Binghamton'dan
aldığım güçlü işletme eğitimi altyapısını daha da güçlendirmek adına, mevcut işime devam
ederek New York Üniversitesi'nde MBA yapmaya başlayacağım.

Hande Karakurt, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,
SUNY Binghamton & ODTÜ'15
ODTÜ-SUNY Programı ile başlayan üniversite hayatım boyunca gerek
ODTÜ'de gerek Binghamton'da edindiğim tecrübeler geleceğimi şekillendirme gayesine geldiğim noktada bana yol gösterici oldu. Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü ile disiplinlerarası büyük bir fırsat olarak nitelendirdiğim husus Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinden her
iki üniversitede de kendi akademik ilgim ve merakım doğrultusunda dersler
alabilme özgürlüğünün verilmesidir. Bu bana Binghamton Üniversitesi'nde Tarih Anabilim
Dalı'nda yan dal yapabilme ve sonucunda artı bir diploma ve bir bölüm vizyonu kazandırdı.
Lisans eğitimimi üç buçuk senede erken mezuniyetim ile tamamlayıp Türkiye'ye döndüğümde
ortopedi alanında faaliyet gösteren büyük bir firmanın Dış Ticaret Uzmanı olarak bir süre
çalıştıktan sonra Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından birinde Savunma Sanayi alanında Teklif
ve Kontrat Uzmanı olarak çalışmaya başladım. Halen ODTÜ Teknokent yerleşkesinde bu sektörde çalışmaya devam etmekle birlikte Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde Tezli
Yüksek Lisans eğitimime devam etmekteyim. Tüm bunları değerlendirdiğimde ODTÜ-SUNY
Programının bana kazandırdıkları ile birlikte ilerlemeye devam edeceğim, faydaları sadece lisans
eğitimi ile sınırlı kalmayan eşsiz bir deneyim.
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Mezunlarımızla Tanışın!
Ahmet Borazan, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,
SUNY Binghamton & ODTÜ’11
2011 yılında, ODTÜ ile Binghamton Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler çift diploma programından mezun
oldum ve o tarihten beri lisans çalışmalarımın faydalarını görüyorum. Hem
Türkiye’nin hem de Amerika’nın en iyi üniversitelerinden lisans diplomasına
sahip olmanın birçok avantajları var. Bunlardan ilki, her iki üniversitede de
seçkin bilim adamlarından ders almaktır. Bu önemli bir nokta, çünkü öğrencinin okumakta olduğu eğitim dalındaki gelişmelerin önünde olmasını sağlıyor. Ünlü Uluslarası
İlişkiler profesörü Steve Smith, “Uluslararası İlişkiler; Hala bir Amerikan Bilimi” adlı makalesinde,
literatürün %74.1’inin Amerikalı bilim adamları tarafından oluşturulduğunu vurgulayan, Kal
Hosti’nin anketine değinmektedir. Bana göre, sadece bu yüzdelik oran bile Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler alanı için Amerika’nın önemi hakkında çok fazla şey ifade ediyor. Ayrıca
İngilizce’nin önemini de gösterdiğini düşünüyorum.
ODTÜ’deki eğitime başladığında öğrenciler, iyi hazırlanmış bir İngilizce hazırlık sınıfında ya
İngilizce öğrenmeye başlıyor, ya da mevcut olan İngilizcelerini geliştiriyorlar. Bunun dışında,
İngilizce yeteneklerini geliştirmenin en iyi yolu, ana dili İngilizce olan bir ülkede eğitim almak
olduğu için, Binghamton’da geçirdiğiniz yıllardan sonra, hem akademik hem de günlük İngilizce
kullanımında ileri seviyeye ulaşırsınız. Son olarak, yurt dışında eğitim almanın paha biçilemez
deneyimleri ve eğitim kalitesinin yüksek olması, sadece kendinize olan güveninizi artırmıyor,
aynı zamanda müdürlerinizin ve iş arkadaşlarınızın da ilgisini çekiyor. Eğer bir üniversite adayıysanız ve Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler alanlarına merakınız var ise, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler çift diploma programı size mükemmel bir eğitim fırsatı sunuyor.
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Mezunlarımızla Tanışın!
Gizem Gencel, İngilizce Öğretmenliği, SUNY New Paltz & ODTÜ’15
ODTÜ-SUNY İngilizce Öğretmenliği ve İnsan ve Toplum Bilimleri programı
2015 mezunlarındanım. Kaliteli eğitimleriyle ün salmış bu iki okulun
mezunu olmak hem çok büyük bir gurur, hem de kazandırdığı deneyimlerle
iş yaşamında önemli bir avantaj. ODTÜ, değerli hocaları ve kaynaklarıyla
size edebiyat, dil bilimi ve eğitim bilimlerinde dolgun bir eğitim imkanı
sunarken; SUNY New Paltz geniş ders seçenekleriyle dünyanızda yeni
kapılar açıyor. Bu iki üniversite de, sınıf içi eğitim ve stajlar sayesinde mesleki anlamda yetkin ve
ders dışı etkinlikleriyle de hayatta çok yönlü bir birey olmama katkıda bulundu. Dolayısıyla
mezuniyet sonrası iş bulmakta sıkıntı yaşamadım. Mezuniyet sonrası mesleki anlamda deneyim
kazanmak amacıyla yaklaşık bir yıl İngilizce Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, şu an burslu
kabul edildiğim Amerika’daki Dartmouth College’da Master of Arts in Liberal Studies programında yüksek lisansımı yapıyorum. ODTÜ ve SUNY New Paltz’da aldığım değerli eğitim ve
karşıma çıkardığı fırsatlar hayatta birçok kapıların açılmasına olanak sağladı. Gelecekte de bana
kaynak olmayı sağlayacağından eminim.

Eray Aktaş, İngilizce Öğretmenliği, SUNY New Paltz & ODTÜ'12
Bence TEFL gibi bir programın ODTÜ gibi seçkin bir üniversitede olması,
lisans öğrencileri için büyük bir şans. Amerika'da geçirilen bir yıllık süre
zarfında, öğrenciler kendilerini yalnızca akademik açıdan değil, aynı zamanda kültür, yabancı dil ve kişisel gelişim açılarından da geliştirme şansını bu
program ile elde etmekte. Bu programın bir mezunu olarak şunu söyleyebilirim ki, SUNY New Paltz ve ODTÜ'de alanında uzman birçok öğretim
görevlisi ile çalışma imkânı elde etmiş olmam, kariyerimde daha sağlam
adımlar atmamı sağladı. Şu an ABD'de bir yüksek öğretim kurumunda
İngilizce okutmanı olarak görev yapmaktayım. Yurtdışında öğretmenlik yapmayı düşünen
öğrenciler için, bu programın birçok kapıyı açacağına inanıyorum.
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Information for International Students
There are three dual degree programs at Middle East Technical University Ankara campus with
two partner SUNY universities. “Teaching English as a Foreign Language/ Liberal Studies”
program is coordinated between METU and SUNY New Paltz. “Business Administration” and
“Global and International Affairs” programs are coordinated between METU and SUNY
Binghamton. For detailed information about these universities, please check:
www.newpaltz.edu and www.binghamton.edu
METU-SUNY Dual Diploma Programs are all 4-year undergraduate programs. In "Global and
International Affairs" and "Business Administration" programs, students spend their first and
third years at METU, second and fourth years at SUNY Binghamton. In "Teaching English as a
Foreign Language/ Liberal Studies" program, students spend their first and second years at
METU; their third year and two summer schools at SUNY New Paltz, and come back to METU
for their fourth year.

18

Information for International Students
Program

Prep Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

&First Year

Business

METU

BINGHAMTON

METU

BINGHAMTON

Administration &
Global and

METU

BINGHAMTON

METU

BINGHAMTON

International
Affairs
Teaching of English
as a Foreign
Language/ Liberal
Studies

METU

Academic Summer

Academic Summer

Year

School

Year

METU

N. PALTZ N. PALTZ N. PALTZ

School
METU

Graduates of Dual Diploma Programs receive B.S. or B.A. degrees from both METU and SUNY.
To learn about international student quotas for dual diploma programs, please check:
https://iso.metu.edu.tr/en/undergraduate-programs-and-quotas
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Information for International Students
Tuition fee payments are made separately to each university. Dual diploma students pay the
METU tuition in Turkish Lira when they are at METU (including the Prep year), and the SUNY
tuition in US Dollars when they are at SUNY. Tuition fees for the 2017-2018 Academic Year are
as follows:

For Business Administration and Global and International Affairs Programs
conducted with SUNY Binghamton:
The tuition and fees for Prep School, 1st, and 3rd years: 9.240 TL, annually.
The tuition and fees for 2nd and 4th years: 25.000 $, annually.

For Teaching English as a Foreign Language / Liberal Studies Program conducted
with SUNY New Paltz:
The tuition and fees for Prep School, 1st, 2nd, and 4th years: 8.216 TL, annualy.
The tuition and fees for 3rd year and two summer schools: 28.400 $, total.
The language of instruction is English at both METU and SUNY. Students who do not meet the
language proficiency criteria upon enrollment are required to register in the English Preparatory
Class at METU. Please be informed that requirements for exemption from the English Preparatory Class at METU differ from those of SUNY. In order to proceed to the SUNY campuses,
students must submit the required test scores until the end of their 1st year (BAS and GIA) or
2nd years (TEFL). For required test scores, please check:
http://suny.metu.edu.tr/information-international-applicants
Visas: Students accepted to Dual Diploma Programs are responsible for meeting the criteria for
obtaining a student visa in order to proceed to their education at SUNY in USA
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Bize Ulaşın!
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
SUNY Koordinasyon Ofisi
Merkez Mühendislik Binası, 10. Kat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 Ankara
Tel: (312) 210 7170 / (312) 210 7113
E-posta: suny@metu.edu.tr
Web sitesi: https://suny.metu.edu.tr/
SUNY Türkiye Ofisi
Büyükdere Cad. Meydan Sok.
No: 1 BeybiGiz Plaza Kat:15 D:55-56
Maslak 34398 İstanbul
Tel: (212) 970 1327
https://suny.edu.tr
SUNY Binghamton Üniversitesi
https://www.binghamton.edu/oip/ddp/
SUNY New Paltz Üniversitesi
http://www.newpaltz.edu/dualdiploma/

ODTÜ – SUNY
ULUSLARARASI
ORTAK LİSANS
PROGRAMLARI

ODTÜ ve New York
Eyalet Üniversitesi’nden
Çift Diploma Fırsatı

