
 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK 
ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİ 

 
1.BÖLÜM 

Kapsam, Tanım ve Diploma 
 
Kapsam   
MADDE 1- Bu yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yurtdışında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumlarıyla 
birlikte yürüttüğü ve ayrı bir yönetmelikle düzenlenmeyen Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans 
Programları’nın uygulama esaslarını belirler. Bu yönetmelikte yer almayan tüm hususlar için İTÜ Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
 
Tanım 
MADDE 2- Bu yönetmelikte; İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ; birlikte Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak 
Lisans programının yürütüldüğü yurtdışında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumu, diğer üniversite; Çift Diplomaya 
Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı, uluslararası program olarak anılacaktır. 
 
Diploma 
MADDE 3- Uluslararası programı, bu programın yürütüldüğü her iki yükseköğretim kurumunun tüm gereklerini yerine 
getirerek başarıyla tamamlamış olan öğrenciler İTÜ ve diğer üniversiteden birer diploma veya her iki üniversitenin ortak 
hazırladığı tek bir diploma almaya hak kazanırlar. 
 
Uluslararası programı başarıyla tamamlayanlara İTÜ’de program adı ve varsa fakülte adı da açıklanmak suretiyle, İTÜ 
lisans diploması verilir. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar aynı zamanda, diğer üniversitenin ilgili programının 
diplomasını da alırlar. 
 

II.BÖLÜM 
Kabul Esasları ve Kesin Kayıtlar 

 
MADDE 4- Uluslararası programa girebilmek için lisans öğrenimiyle ilgili merkezi Öğrenci Seçme sınavı (ÖSS) sonucuna 
göre programa yerleştirilmiş olmak ve başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunmamak gereklidir. Uluslararası 
programa kabul edilmiş olmak  Madde 5’deki yabancı dil koşulu sağlanmadıkça, İTÜ öğrencisi olma hakkı vermez. 
 
Uluslararası programda okumak üzere diğer üniversiteye başvuran ve aranan koşulları sağlayan yabancı uyruklu 
öğrencilerden, ortaöğretimlerinin tamamını o ülkede tamamlayanlar, İTÜ Yönetim Kurulu’nun belirlediği kontenjanlar 
dahilinde  ÖSYM koşulu aranmaksızın, Yükseköğretim Kurulu onayı ile, aynı zamanda İTÜ’ye de kayıt olmaya hak 
kazanırlar.  
 
Ancak, yurt dışında yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, başvurularını doğrudan diğer üniversiteye yapmış 
olsalar bile, uluslararası kabul edilebilmeleri için, bu programa ÖSYM, tarafından yerleştirilmiş olmaları zorunludur. 
 
Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar İTÜ Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. İTÜ’ye kayıt 
işlemlerini tamamlayan öğrenci, Madde 5’de belirtilen yabancı dil koşulunu sağlamışsa İTÜ’de ders almaya, sağlamamış 
ise İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfına başlarlar. Ancak derslere başlamış olmasına karşın, vize koşulunu 
sağlamamsı durumunda İTÜ öğrencisi olma niteliğini kaybeder. 
 
Öğrenci diğer üniversiteden istenen bütün belgeleri, İTÜ Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen tarihe kadar hazırlamakla 
yükümlüdür. Hazırlanan belgeler diğer üniversiteye gönderilir. Öğrenci, kabul belgesi her iki Kurum tarafından 
onaylandıktan sonra uluslararası programın öğrencisi olur. Öğrenci tüm diğer koşulları sağlamış olsa dahi, diğer 
üniversitede ders almaya başlayacağı tarihe kadar ilgili ülke için vize alamadığı takdirde, uluslararası programla ilgili 
haklarından feragat etmiş sayılır. 



 
III. BÖLÜM 

Öğretim 
 
Öğretim Dili 
MADDE 5- Uluslararası programın öğretim dili İngilizcedir. Türk uyruklu öğrenciler için Türkçe dersleri ile Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri Türkçe verilir. Ulusal konuları içermesi zorunlu dersler, İTÜ Yönetim Kurulu kararıyla 
Türkçe verilebilir. 
 
Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, yazılı TOEFL sınavından en az 550; veya bilgisayar ortamında yapılan 
TOEFL sınavından en az 213 puan alarak veya İTÜ ile diğer üniversitenin, uluslararası program için ortaklaşa belirledikleri 
yabancı dil koşulunu yerine getirerek İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu belgeledikleri takdirde, ilgili Fakülte ya da  
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası programın öğrencisi olmaya hak kazanırlar.  
 
Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler süresi içinde İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na kayıt yaptırırlar. Bu 
öğrencilerin tabi olacakları İngilizce Öğretim Kuralları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilen ve Senato 
tarafından kabul edilen esaslar ile belirlenir. İngilizce Geliştirme Öğretimine devam etmekte öğrencilerden güz yarıyılı 
sonuna kadar yabancı dil koşulunu yerine getirmiş olsalar dahi, bir sonraki akademik yıl başında öğrenimlerine başlarlar. 
 
Bir yıllık hazırlık öğretimi sonunda, yabancı dil koşulunu sağlayamayanlar “İngilizce Hazırlık Öğretimi” bir yıl daha 
devam ederler. Bu dönem sonunda da başarısız olan öğrencilerin uluslararası programla ilişkileri kesilir. Bu öğrenciler 
isterlerse, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak esaslara İlişkin Yönetmelik”in 9. maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay 
geçiş için başvuru yapabilirler.  
 
Yatay Geçiş 
MADDE 6- Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programda aynı üniversite bünyesindeki diğer 
uluslararası ortak programlara geçiş, öğrencinin kayıtlı olduğu ortak üniversitesinin onay vermesi 21/10/1982 tarihli ve 
17845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş 
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan diğer koşulların sağlandığı durumlarda yapılabilir. 
 
Türkiye’deki bir üniversitenin uluslararası ortak programından Türkiye’deki başka bir üniversitenin uluslararası ortak 
programına yatay geçiş yapılamaz. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına yatay geçiş 
ise öğrencinin programa kayıt olduğu yıldaki ÖSS puanının yatay geçiş için başvuruda bulunduğu programın o yılki taban 
puanından az olmaması ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına 
İlişkin Yönetmelikte yer alan şartları taşıması halinde mümkündür.” 
 
Öğretim Yılı ve Süresi 
MADDE 7- Uluslararası programlar için öğretim yılı ve öğretim süresi her programın yapısal özelliğine bağlı olarak İTÜ 
Senatosu tarafından belirlenir ve duyurulur. Dört yıllık lisans programlarına eşdeğerlik esas olmak koşuluyla, uluslararası 
programın öğretim süresi dört yılın altında belirlenebilir. 
 
Öğretim Şekli 
MADDE 8- Öğretim süresinin İTÜ ve diğer Üniversite arasındaki dağılımı, her bir uluslararası program için İTÜ Senatosu 
tarafından belirlenir. Uluslararası programın İTÜ tarafından yürütülen kısmında İTÜ yönetmelik hükümleri, diğer 
üniversite tarafından yürütülen kısmınsa ise, diğer üniversite yönetmelik hükümleri uygulanır. 
 
Öğretim Planı 
MADDE 9- Uluslararası programın öğretim planı İTÜ ve diğer üniversite tarafından birlikte hazırlanır, ilgili Fakülte 
Kurulu ve İTÜ Senatosunca onaylanarak yürürlüğe girer. 
 
Uluslararası programın İTÜ’de yürütülen her yarıyılında öğrenci en fazla 23 kredilik ders alabilir. Gerekli hallerde yarıyıl 
kredi yüküne ilişkin bu kısıt Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 
 
Danışmanlık 
MADDE 10- Uluslararası programların öğrencilerine her iki üniversiteden birer danışman atanır. İTÜ’deki danışman 
öğretim planının her yılı için ayrı bir kişi olarak belirlenir. Öğrencinin öğretim durumuna ilişkin bilgiler danışmanlar 
tarafından birlikte değerlendirilir. 



 
Staj 
MADDE 11- Staj zorunluluğu olan Uluslararası programlarda staj her iki üniversitede geçerli kurallara göre yapılır. 
 

IV.BÖLÜM 
Not ve Başarı Durumu 

 
MADDE 12- Uluslararası programda öğrencinin bir dersteki başarısının belirlenmesine yönelik not sistemi uygulanması ve 
başarı derecesinin hesaplanması, o dersin tamamlandığı üniversitede geçerli olan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 
Taraf kurumlarından birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi 
edileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de belirtilir. Bir 
öğrencinin mezun olabilmesi her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait 
akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır. 
 
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 
MADDE 13- Uluslararası programın öğretim planına göre öğrencinin İTÜ’de ve diğer üniversitede yürütülen 
dönemlerdeki başarı derecesi ayrı ayrı hesaplanır ve her iki üniversite tarafından ayrı not belgesi (transkript) ile belirlenir. 
 
Uluslararası programı başarı ile tamamlayan öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması, iki üniversite tarafından düzenlenen 
not belgelerinin kredi yüküne göre ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle birleştirilerek hesaplanır. Ağırlıklı genel not 
ortalaması iki üniversitenin birlikte düzenleyeceği tek bir belgede tanımlanıp, tescil edilir. 
 
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi 
MADDE 14- Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, İTÜ’de bu programlarda daha önce alıp başardığı veya 
şartlı başarılı olduğu dersleri İTÜ Uluslararası Programlar Senato Esasları hükümleri uyarınca İTÜ’de tekrar alabilir. Bu 
dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar ve işaretler not belgesinde gösterilir. 
 
Gözetim 
MADDE 15- İTÜ’den aldıkları ders yükü itibari ile ağırlıklı genel not ortalamaları, İTÜ’deki herhangi bir yarıyılı sonunda 
1.90’ın altında kalan öğrenciler gözetim listesine alınırlar. Gözetim listesinde olan bir öğrenci 15 krediden fazla kredi yükü 
alamaz. 
 
İki defa üst üste gözetim listesine girip ikinci gözlem listesine girdiği yarıyılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını 
belirten düzeylerin üzerine çıkaramayan öğrencinin Uluslararası programla ilişkisi kesilir. 
 
İTÜ’de tamamlanan bir öğretim yılı sonunda gözetim listesinde olan öğrencinin, not ortalamasını gözetim düzeyinin 
üzerine çıkartmadan diğer üniversitede yürütülecek bir sonraki döneme devamına izin verilmez. 
 
Başarısız Derslerin Tekrarı 
MADDE 16- Öğrenci İTÜ’de başarısız olduğu bir dersi, diğer üniversiteden alabilir. Bu dersin eşdeğerliğinin 
danışmanlarca kabul edildiği belgelenmelidir. Benzer uygulama öğrencinin diğer üniversitede başarısız olduğu dersler için 
de geçerlidir. 
 
Farklı üniversitelerde tekrarlanan derslerdeki başarı notları her iki üniversitenin not belgesinde birlikte yer alır. 
 
Öğretimi Bitirme  
MADDE 17- Bağlı bulunduğu programın öğretim planında yer alan zorunlu derslerle, yine programda öngörülen toplam 
krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 
her iki üniversite tarafından belirlenen bütün çalışmaları yapmış öğrenciler, öğrenimlerini bitirmiş, sayılır ve kendilerine bu 
yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen diplomalar verilir. 
 
Akademik Başarısızlık 
MADDE 18- Akademik başarısızlık ve başka bir nedenle taraf kurum/kuruluşlarından herhangi birisiyle ilişiği kesilen bir 
öğrencinin uluslararası ortak programla ve ilgili kurum/kuruluşlarla da ilişiği kesilir. 
 
Vize 
MADDE 19- Ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları 
çerçevesinde vize almakla yükümlüdürler. Ortak program yürüten kurum/kuruluşların program koordinatörleri, vize 



 

başvurularında öğrencilere yardımcı olur. 
 
İzinler 
MADDE 20- Zorunlu nedenlerle ve belgelemek koşulu ile öğrenciyle her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir 
akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca 
kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz. 
 
Disiplin Hükümleri 
MADDE 21-  Öğrenciler eğitim için bulundukları kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olur. 
 
Uygulanacak Diğer Hükümler 
MADDE 22- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda uluslararası ortak programı yürüten kurum/kuruluşların 
kendi mevzuatları ile Yükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
MADDE 23 – 26/07/2004 tarihli,25534 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya 
Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 24- Bu yönetmelik 2007-2008 akademik yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 25- Bu yönetmelik hükümlerini İTÜ Rektörü yürütür. 
 


