
 

 

 
SUNY	  Cortland	  ÇiftDiploma	  Programları	  (ÇDP)	  
	  
Programı	  Düşünen	  Öğrenciler	  İçin	  Bilgiler	  	  
	  
SUNY	  Cortland	  ile	  Anadolu	  Üniversitesi	  ve	  İzmir	  Ekonomi	  Üniversitesi	  arasındaki	  işbirliği	  5	  yılı	  
aşkın	  bir	  süredir	  güçlü	  ve	  dinamik	  bir	  yapıda	  devam	  etmektedir.	  Bu	  süreç,	  Türk	  öğrencilerinin	  
üniversite	  eğitimlerine	  kendi	  ülkelerinde	  başlayıp,	  ardından	  bu	  eğitimi	  Amerika’ya	  taşımalarını	  
olanaklı	  kılan	  3	  farklı	  çift	  diploma	  programının	  ortaya	  çıkmasını	  sağlamıştır.	  	  Bu	  çift	  diploma	  
programlarının	  her	  biri,	  öğrencinin	  dört	  yıllık	  toplam	  eğitim	  süresinin	  iki	  yılını	  Türkiye’de,	  iki	  
yılını	  Amerika	  Birleşik	  Devletleri’nde	  geçirmesine	  olanak	  sağlayacak	  şekilde	  tasarlanmıştır.	  Çift	  
diploma	  programlarının	  sonunda	  öğrenci,	  her	  iki	  öğretim	  kurumundan	  da	  lisans	  diploması	  
almaktadır.	  	  
	  
Türkiye’de	  SUNY	  hakkında	  daha	  fazla	  bilgi	  edinin:	  
http://www.suny.edu.tr/	  	  
	  
Ortak	  çalıştığımız	  kuruluşların	  internet	  adresleri:	  
Anadolu	  Üniversitesi	  	  
http://www.ieu.edu.tr/	  	  
İzmir	  Ekonomi	  Üniversitesi	  
http://www.ieu.edu.tr/	  	  
	  
Cortland’daki	  ÇiftDiploma	  Programları:	  
	  
•Bachelor	  of	  Arts	  in	  	  
Teaching	  English	  as	  a	  Second	  Language	  (TESOL-‐NCRT)	  –	  	  
İngilizce	  Öğretmenliği	  -‐	  Anadolu	  Üniversitesi	  ile	  çift	  diploma	  programı	  
	  
Linkteki	  kataloğumuzdan	  İngilizce	  Öğretmenliği	  programı	  ile	  ilgili	  daha	  fazla	  bilgi	  edinin:	  
	  
	  http://catalog.cortland.edu/preview_program.php?catoid=15&poid=2228&returnto=1040	  	  
	  
•Bachelor	  of	  Arts	  in	  	  
Economics	  –	  	  
İktisat-‐	  İzmir	  Ekonomi	  Üniversitesi	  ile	  çift	  diploma	  programı	  
	  
Linkteki	  kataloğumuzdan	  İktisat	  programı	  ile	  ilgili	  daha	  fazla	  bilgi	  edinin:	  
http://catalog.cortland.edu/preview_program.php?catoid=15&poid=2109&returnto=1040	  	  
	  
•	  Bachelor	  of	  Arts	  in	  	  
Business	  Economics	  with	  concentrations	  in	  Financial	  Management	  and	  International	  Business	  
DDP	  –	  



 

 

İktisat	  –	  Anadolu	  Üniversitesi	  ile	  çift	  diploma	  programı	  
	  
Linkteki	  kataloğumuzdan	  İktisat	  programı	  ile	  ilgili	  daha	  fazla	  bilgi	  edinin:	  
http://catalog.cortland.edu/preview_program.php?catoid=15&poid=2065&returnto=1040	  	  
	  
	  	  
Uluslararası	  Ortak	  Diploma	  programına	  giriş:	  
	  
Uluslarası	  Ortak	  Diploma	  Programına	  girişin	  ilk	  ayağı	  ÖSS’den	  yeterli	  notu	  alıp	  programa	  yerleşmektir.	  Bu	  
sınavdan	  alacağınız	  puan	  ve	  lise	  diploma	  ortalamanızın	  katkısıyla	  oluşan	  puan	  ile	  yerleşebilirsiniz.	  
Öğrenciler	  bu	  programa	  ÖSYM	  tarafından	  yerleştirilir.	  Ayrıntılar	  için;	  
http://www.suny.edu.tr/page5-‐prospective-‐students/application-‐and-‐admission.php	  
	  
	  
Bu	  program	  özel	  kılan	  sebepler	  nelerdir?	  
	  
Uluslararası	  Ortak	  Diploma	  programını	  özel	  kılan	  en	  önemli	  sebep,	  	  öğrencilerin	  öğrenim	  gördüğü	  alanda	  
global	  bir	  bakış	  açısı	  kazanma	  fırsatı	  sunmasıdır.	  Her	  bir	  programın	  içeriği	  dünya	  standartlarına	  uygun	  ve	  
öğrencileri	  bu	  alanda	  en	  iyi	  yapmayı	  hedefleyerek	  oluşturulmuştur.	  	  Ayrıca,	  global	  görüş	  açısına	  sahip	  ve	  
standartlarını	  yüksek	  tutan	  eğitimcilerimiz	  ile	  istediğiniz	  kariyere	  sahip	  olabilirsiniz.	  
	  
Bölümlerimizde	  okuyan	  öğrencilerimiz	  mezun	  oldukları	  zaman	  sahip	  oldukları	  üstün	  İngilizce	  kabiliyetleri	  
ve	  farklı	  bir	  kültürü	  tecrübe	  etmiş	  olmaları	  ile	  beraber	  daha	  iyi	  bir	  gelecek	  kurabileceklerdir.	  
	  
Son	  olarak	  SUNY	  Cortland’da,	  öğrencilerine	  tam	  destek	  olan	  ve	  öğrencilerinin	  rahat,	  eğlenceli	  bir	  kampüs	  
hayatı	  yaşamaları	  için	  Uluslararası	  Program	  Ofisi	  ve	  diğer	  tüm	  ofislerimizin	  ellerinden	  geleni	  yaptığı	  bir	  
ortamla	  karşılacaksınız.	  Sıkı	  arkadaşlıklar	  kurabileceğiniz,	  yeni	  bakış	  açıları	  kazanıp	  ufkunuzu	  
genişletebileceğiniz	  bu	  fırsatı	  kaçırmak	  istemezsiniz.	  
	  
Her	  bölüm	  kendi	  içeriğinde	  özel	  olmasından	  dolayı	  her	  iki	  üniversitemizde	  müfredatını	  birbirlerine	  
karşılık	  gelecek	  biçimde	  geliştirmiş	  ve	  uyarlamışlardır.	  Daha	  fazla	  bilgi	  edinmek	  için	  bölüm	  
danışmanlarınızla	  konuşabilirsiniz.	  	  
	  
	  
	  


