
4  yılda 2 diploma fırsatı
% 100 İngilizce eğitim
2000’den fazla mezun
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16 farklı program
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www.strath.ac.uk  
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245 yılı aşkın başarılarla dolu geçmişi, uluslararası ve lider bir 
üniversite olma vizyonu, güçlü akademik kadrosu ve “İTÜ’lü Olmak” 

ayrıcalığıyla 2003 yılından bu yana Uluslararası Çift Diploma 
Programları, öğrencilerimize, hem İTÜ’den, hem de ABD, 

Bosna-Hersek, Azerbaycan ve Birleşik Krallık’ta yer alan alanında 
öncü bir üniversiteden diploma alma fırsatı sunuyor.

ULUSLARARASI 
ÇİFT DİPLOMA 
PROGRAMLARI



SİZLERİ ÇİFT DİPLOMA PROGRAMLARI AİLESİNE DAVET 
EDİYORUZ.
Günümüzde üstün nitelikli ar-ge ve inovasyon çalışmalarında ve teknolojik açıdan 
ülkemize değer katabilecek ürünlerin ortaya çıkartılmasında uluslararası işbirlikleri 
kaçınılmazdır. Bu işbirliklerini gerçekleştirebilecek donanımlı, kültürler arası çok 
çeşitliliği özümsemiş ve çalıştığı kurumları en iyi şekilde temsil edebilecek yeteneklere 
sahip tasarımcılara, mühendislere, sanatçılara ve işletmecilere ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır.

İşte İTÜ Uluslararası Çift Diploma Programları, 2003 yılından bu yana öğrencilerimize 
bu donanımları ve daha fazlasını sağlayacak fırsatlar sunmaktadır. %100 İngilizce 
eğitim alınan Çift Diploma Programları’nda öğrencilerimiz eğitimlerinin bir kısmını 
İTÜ’de, bir kısmını ABD, Azerbaycan, Bosna-Hersek ya da Birleşik Krallık’taki partner 
üniversitesinde tamamlarlar. Dört yıllık lisans eğitimlerinin sonunda hem İTÜ’den hem 
de partner üniversiteden iki lisans diploması alan öğrencilerimiz, eğitim sonrası 
yaşamlarında ve kariyerlerinde bir adım öne geçmiş olurlar.

MEZUNLARDAN

ORTAK LİSANS PROGRAMLARI

Dört Yılda Çift Diploma: ABD, Bosna-Hersek, Azerbaycan ve Birleşik Krallık’taki 
alanlarında seçkin ve akredite üniversiteler ve İTÜ’den alınacak iki diploma sayesinde, 
akademik ya da iş kariyerlerinde fark yaratma fırsatı...

Yabancı Dil Becerisi: %100 İngilizce eğitimin yanı sıra farklı ülkelerde yaşanılan süre 
içerisinde akademik ve sosyal anlamda yabancı dil becerisi kazanma ve ileri düzeyde bir 
İngilizce bilgisine sahip olma fırsatı...

Amerika’da İş Olanakları: Optional Practical Training (OPT) sayesinde lisans eğitimi 
sonrasında ABD’deki şirketlerde kariyer olanağı...

Sosyal ve Kültürel Kazanımlar: Sosyal anlamda kendini geliştirmiş, vizyonu geniş, kendini 
rahatça ifade edebilen, liderlik özelliğine sahip, farklı kültürlerle tanışma olanağı sayesinde 
küresel bir dünya görüşü olan donanımlı bireyler olma fırsatı...

Deniz Şahin,  İnşaat Mühendisliği, 2019 Mezunu:
Merhaba arkadaşlar!  Ben University at Bu�alo ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
ortak yürüttüğü Dual Diploma Programı 2019 mezunuyum. Bölümden mezun 
olduktan sonra kariyerime AEGIS Project Control şirketinde Proje Kontrol Mühendisi 
olarak Amerika’da başladım. Programın öğrencilere katkısı oldukça fazla. Öncelikli 
olarak bir İTÜ’lüyüm deme ayrıcalığına sahip olmak günümüz koşullarında sizi inanın 
rakiplerinizin, bir adım bile olsa, önüne çıkarır ve size inşaat sektörüne atıldığınızda 
gerekli özgüveni sağlar. SUNY at Bu�alo ise gerçekten bir kültürel çeşitlilik merkezi. 
Bu sayede birçok kültür ile etkileşime geçip dünya görüşünüzü inanılmaz derecede 
genişletebilirsiniz. 

Elif İpek, Moda Tasarımı, 2018 Mezunu: 
Moda tasarımı alanında seçilebilecek en iyi okul kesinlikle İTÜ-SUNY programıydı ve 
asla pişman olmadım bu seçimimden. Ben ailem sayesinde küçüklüğümden beri 
tekstil ile iç içe büyüdüm ve kalıp, drapaj gibi bilgilerin değerliliği paha biçilemez. Bu 
gibi eğitimleri öne çıkartan okul benim için sadece çizim yaptıran okuldan daha 
kıymetlidir. Üniversite hayatım boyunca öğrettikleri de mezun olduktan sonra beni 
herkesten daha öne çıkardı. FIT zaten Amerika’nın hatta dünyanın en köklü moda 
okullarından ve mezun olunca CV’nizde FIT yazması her zaman size farklı kapılar 
açacaktır. Türkiye’de Hakan Yıldırım’ın yanında staj yaptım ve onun yanı sıra denim 
markası olan Leecooper’da da stajımı sürdürdüm. FIT Fashion Show’da kıyafetim 
seçildi ve hatta defile sonrasında kıyafeti Lady Gaga için istediler. SUNY’nin getirdiği 
avantajları tahmin bile edemezsiniz ve şuan “iyi ki” dediğim bir dönemdeyim. Umarım 
siz de doğru seçimi yaparsınız.

Ezgi Durmazpınar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 2019 Mezunu:
Ben Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İTÜ çift diploma programından mezun oldum. 
Hem Bilişim Sistemleri Mühendisliğini seçmem hem de bu bölümü çift diploma 
programı kapsamında yurt dışından da diploma alacak şekilde okumam hayatımı 
değiştirdi. Hem Türkiye’de hem Amerika’da çok iyi okullardan oldukça kaliteli ve 
tatmin edici bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Aldığım eğitim ve bölümümden 
bağımsız Amerika’da geçirdiğim iki senelik süreç bana hem vizyon anlamında hem de 
dil anlamında çok fazla şey kattı. Eğer bu süreçte kendinize bir şeyler katabilirseniz ve 
aldığınız bu eğitimi doğru değerlendirebilirseniz, mezun olduktan sonra çok iyi 
şirketlerde başlama olanağı sizi bekliyor olacak. Ben daha mezun olmadan bile çok 
büyük dünya şirketlerden mülakatlara çağırıldım, hem Amerika’da hem Türkiye’de. 
Mezun olduktan bir ay sonra ise dünyanın en büyük IT şirketlerinden biri olan IBM 
firmasında işe başladım Türkiye’de. Bu bölüme ilgisi olan bütün genç arkadaşlarıma 
tavsiye ederim.

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama  
  • SUNY FIT, ABD

Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • SUNY Binghamton, ABD

İnşaat Mühendisliği
• SUNY Buffalo, ABD

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 
  • SUNY Maritime, ABD

İşletme 
  • SUNY New Paltz, ABD

Ekonomi  
  • International University of Sarajevo, 
Bosna-Hersek

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği   
  • Strathclyde University, UK

Moda Tasarımı
 • SUNY FIT, ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  
 • International University of Sarajevo, 

Bosna-Hersek

Endüstri Mühendisliği
 • SUNY Binghamton, ABD

Makine Mühendisliği  
  • International University of Sarajevo, 
Bosna-Hersek

Mimarlık 
  • International University of Sarajevo, 

Bosna-Hersek

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • New Jersey Institute of Technology, ABD

Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği 
  • SUNY Maritime, ABD

İnşaat Mühendisliği 
  • Azerbaycan Mimarlık ve 

İnşaat Üniversitesi

Biyomühendislik  
  • Montana State University, ABD


