İşletmeciler, “yeni ekonomi” ve “bilgi toplumu”
ortamında, kurumları yönetmek ve rekabet 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 “eğitim uluslararasılaştırılması”
olmuştur. Bu program çerçevesinde ODTÜ, SUNY sisteminin en
önde gelen ve AACSB akreditasyonu olan Bİnghamton İşletme
Fakültesi (School of Management) arasındaki işbirliği ile
öğrencilere hem Türkiye’de hem ABD’de en iyi işletmecilik eğitimi
birikimlerinden yararlanma olanağı sağlamaktadır.
Bu programın öğrencileri, lisans eğitimleri süresince hem
Türkiye’nin hem de ABD’nin saygın eğitim kurumlarında öğrenim
görmekte, programı bitirdiklerinde çift diploma almaya hak
kazanmakta, ODTÜ’de aldıkları dil temelini Binghamton’da
İngilizce’nin doğal ortamında geliştirmektedirler. Öğrenciler
mezun olduklarında Amerika’da kalarak bir sene çalışma hakkına
(OPT), öğrencilikleri süresince de yaz dönemlerinde Amerika’da
staj yapma hakkına (CPT) sahiptir. İki ayrı kampüste sunulan
akademik ve kültürel çeşitlilik ve zenginlikle, özellikle uluslararası
alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmak için
ayrıcalıklı bir donanım ve formasyona kavuşmaktadırlar.

Program
Hazırlık
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
Üçüncü Sınıf
Dördüncü Sınıf

ODTÜ
ODTÜ
SUNY Binghamton
ODTÜ
SUNY Binghamton

İngilizce Yeterlik
ODTÜ Hazırlık programından muafiyet için belirlenen İngilizce
yeterlik koşulları ile ABD’deki ilgili üniversitenin dil yeterlik
koşullarına http://suny.metu.edu.tr/egitim-dili adresinden erişilebilir.

Burs İmkânları
• Burslu Kontenjan
İlgili kontenjana yerleştirilen bir 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 ile normal lisans eğitimi süresince verilir.

• Başarı Bursu
Lisans programında birinci yılı tamamlayan ve sınıfında en
başarılı öğrencilere başarı bursu verilir. Her yıl, her program ve
sınıf için verilecek burs sayısı ve miktarı, ODTÜ Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Başarı bursu ile ilgili yönergeye http://suny.metu.edu.tr/burs-yonergesi adresinden erişilebilir.
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Kontenjan

İşletme (UOLP-SUNY
Binghamton)
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İşletme (UOLP-SUNY
Binghamton) (%50
Burslu)

1

2016 ÖSYS Taban 2016 ÖSYS Tavan
Puan

Sıralama

349,612

113.115 445,905 16.878

-

-

Puan

Sıralama

493,197 2.393

2017-2018 Öğrenim Ücreti
• ODTÜ’de geçirilecek akademik yıl için (Hazırlık, 1. Ve 3. Sınıf): Yıllık 9.240 TL.
• Binghamton’da geçirilecek akademik yıl için (2. Ve 4. Sınıf): Yıllık yaklaşık
25.000 ABD Doları.
Öğrencinin Binghamton’da bulunacağı yaklaşık 9 aylık süre içinde yurt,
yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın
yaklaşık 15.000-20.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar
her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

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 bulunun Binghamton, sunduğu gelişmiş kültürel
olanaklarıyla da metropoliten bir bölgedir. Daha fazla bilgi için:
www.binghamton.edu

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

Bilgesu AKSAZ, BAS’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 işletme
eğitimi almanızın yansıra, 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 NY’da bir girişimcilik kulübünde
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.

ODTÜ ve New York
Eyalet Üniversitesi’nden
Çift Diploma Fırsatı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI
İletişim Bilgileri
ODTÜ-SUNY Koordinasyon Ofisi
Merkez Mühendislik Binası 10. Kat
06800 Ankara
E-mail: suny@metu.edu.tr
Tel: 0312 210 7170 / 0312 210 71 13
http://suny.metu.edu.tr
SUNY Binghamton
Dual-Diploma Programs Office
Binghamton, New York 13902-6000
E-mail: ddiploma@binghamton.edu
http://www2.binghamton.edu/oip/ddp/

SUNY Türkiye Ofisi
Büyükdere Cad. Meydan Sk. No:1 BeybiGiz Plaza
Kat:15 D:55-56 Maslak, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 970 1327
E-mail: busra.cebeci@suny.edu
senem.sahin@suny.edu
http://suny.edu.tr
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