
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 
öğrenime başlamıştır. 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, programlarını başarı 
ile tamamladıklarında aynı anda ODTÜ ile Binghamton 
Üniversitesi’nin lisans diplomasına sahip olmaktadır. Öğrenciler 
mezun olduklarında Amerika’da kalarak bir sene çalışma hakkına 
(OPT), öğrencilikleri süresince de yaz dönemlerinde Amerika’da 
staj yapma hakkına (CPT) sahiptir. 

Program
Hazırlık   ODTÜ
Birinci Sınıf ODTÜ
İkinci Sınıf  SUNY Binghamton
Üçüncü Sınıf ODTÜ
Dördüncü Sınıf 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 erişile-
bilir.

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.

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

İş Olanakları
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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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 7113
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

KÜRESEL SİYASET 
VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER LİSANS 
PROGRAMI

ODTÜ ve New York 
Eyalet Üniversitesi’nden
Çift Diploma Fırsatı

Vehbi Görgülü, GIA 2009
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünü 
birincilikle bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi Medya 
ve İletişim Sistemleri yüksek lisans programına burslu 

olarak kabul edildim. Aynı yerde Reklamcılık Bölümü 
Eğitim Asistanı olarak görev alıyor ve son iki senedir 
Milliyet Sanat da dâhil olmak üzere birçok dergide 
serbest yazarlık yapıyorum. İlk mezunlardan biri olarak 
ortak lisans programını ilgi duyan tüm öğrencilere 
tavsiye ediyorum. Kamu Yönetimi, Tarih ve Güzel 
Sanatlar gibi bölümlerden aldığım seçmeli derslerin yanı 
sıra, kültürel anlamda da her iki üniversitenin zengin 
ortamı bana ufuk açıcı bir deneyim yaşattı.  

Hande Karakurt, GIA 2015
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 Ulusla-
rarası 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 yapabil-
me 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 çalışma-
ya 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 değerlendir-
diğimde ODTÜ-SUNY Programı bana kazandırdıkları ile 
birlikte ilerlemeye devam edeceğim, faydaları sadece 
lisans eğitimi ile sınırlı kalmayan eşsiz bir deneyim.


