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Bk. 16 Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.);
programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate
alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 17 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki
yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak
programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS
puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Bk. 21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dâhil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite
tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak
İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 28 Öğretim dili İngilizce'dir.
Bk. 86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
Bk. 137 İTÜ Başarı Ödülleri (2020-2021 Öğretim Yılı) 2020 yılında yapılan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda sayısal puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas
alınarak aşağıda verilen derecelere giren ve İTÜ’yü 1. sırada tercih edip İTÜ lisans programına kayıt yaptıran
öğrencilere 4 yıl süreyle başarı derecelerine göre çeşitli miktarda “İTÜ Başarı Ödülü” verilecektir. İTÜ Başarı
Ödülü İngilizce Hazırlık Dönemini de kapsamaktadır; Özel Koşul: Bunlara ek olarak 1000’den Üniversitemize
yerleşecek olan öğrenciler, İTÜ ARI TEKNOKENT tarafından girişimci firmalar ile birlikte bir ay süreyle USA
Silikon Vadisi Chicago’da bedelsiz gezi ve staj hakkına sahip olacaktır. Türkiye 1-50. Liği arası- 9 ay süreyle
ayda 2500 TL - 1 Diz üstü bilgisayar yada tablet bilgisayar - İTU ARI-TEKNOKENT' te şirket açma önceliği Öğrenim süresince İTÜ’nün yüksek standartlı Gölet ve Gümüşsuyu yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı
Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden

3.00’ ın altına düşmesi durumunda kesilir. Türkiye 51-100. lüğü arası: - 9 ay süreyle ayda 2000 TL - 1 Diz üstü
bilgisayar yada tablet bilgisayar - ITU ARI-TEKNOKENT' te şirket açma önceliği - Öğrenim süresince İTÜ’nün
yüksek standartlı Gölet ve Gümüşsuyu yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı Koşul: Başarı ve yurt ödülü her
eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda
kesilir. Türkiye 101-200. lüğü arası:
- 9 ay süreyle ayda 1500 TL - Öğrenim süresince İTÜ Ayazağa yerleşkesi standart yurtlarında ücretsiz konaklama
olanağı Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00
üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda kesilir. Türkiye 201-500. lüğü arası:
- 9 ay süreyle ayda 1000 TL - İstanbul dışında ikamet eden öğrencilere öğrenim süresince İMKB ve Ayazağa
standart yurtlarında %75 indirimli konaklama olanağı Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda
öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda kesilir. Türkiye 501-100
.liği arası: - 9 ay süreyle ayda 600 TL - İstanbul dışında ikamet eden öğrencilere öğrenim süresince İMKB ve
Ayazağa standart yurtlarında %50 indirimli konaklama olanağı Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim
yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda kesilir.
Türkiye 1001-3000 .liği arası: -İTÜ Yurtlarına asil listeden yerleştirme olanağı.
İTÜ Sporcu Ödülü (2020-2021 Öğretim Yılı) İTÜ’de faaliyet gösteren branşlarda, branşlara ayrılan toplam 10
kişilik kontenjan dahilinde; branşında milli sporcu, milli hazırlık kampına çağrılmış veya takım sporlarında bir
takımın yıldız, genç veya A takımı seviyelerinde oynamış olan ve İTÜ’deki ilgili branş hocasının yapacağı öneri
doğrultusunda, üniversiteye giriş puanı göz önünde bulundurularak, ferdi veya takım sporlarında yer alacak
öğrencilere ; - 9 ay süreyle ayda 350 TL - İstanbul dışında ikamet eden öğrencilere İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
starndart yurtlarında kayıt önceliği hakkı Koşul: Öğrenci, ilgili branşta İTÜ’de üniversite takımında yer alarak
düzenli faaliyetlere düzenli olarak katılmalıdır.
Bk. 251 Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir
üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her
iki üniversiteden de ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans
diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bakınız koşullarından bilgi edinilmelidir.
Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/
“Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıda
belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen
program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren İstanbul Teknik
Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen
program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren SUNY New Paltz
Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans
programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya
hak kazanamazlar. Adaylar, uluslararası ortak lisans programlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak
yerleştirilirler. Çift diploma programlarındaki derslerin öğretim dili ile ilgili bilgi üniversiteden edinilmelidir.
Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli düzeyde bilmeleri
gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili
üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin
uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları
gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban
puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime
başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin internet sayfasından
erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl süre verilir. Öğrenciler iki yıl içinde
üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda varsa öğretim
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını yaptırabilir ya da talebi üzerine kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban
puan koşulunu sağlamak kaydıyla YKS puanına ve tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili
Türkçe olan herhangi bir yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere yerleştirilebilirler.
Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi
almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk

ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim
ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana
gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca
duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi
olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim
ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan
edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretlerinden az olmamak ve sekiz
katını geçmemek kaydıyla saptanacaktır. Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek
dönemler için öğrenciler ilgili üniversitenin ortak program için o yıl için belirlenen öğrenim ücretini
ödeyeceklerdir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programda kayıtlı öğrencilerin
akademik başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’i incelemelerinde yarar
görülmektedir. Adaylar tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin
ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret, yabancı dil yeterliliği vb. koşulları) ilgili üniversitenin internet sayfasından
edinmelidir.
Bk. 747 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna, Bosna-Hersek (IUS) ile yürütülecek olan uluslararası
ortak lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler Hazırlık eğitimlerini ve birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde yapacaklardır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde eğitim ve iletişim dili İngilizce’dir.
Üniversitede eğitimöğretim ücrete tabidir. İngilizce yeterliliğini belgeleyen veya yapılacak yeterlik sınavında
başarılı olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir. İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya
yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler dil seviyelerine göre üniversite bünyesinde bulunan İngilizce
Hazırlık Okuluna devam ederler. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir. İngilizce
Hazırlık Okulunda eğitim süresi, başlangıç ve orta seviyeden başlayanlar için bir akademik yıldır. İleri düzeyden
başlayan öğrencilerin bir dönemde İngilizce yeterliliği kazanması mümkündür. Güz dönemi sonunda başarılı
olup, İngilizce yeterlilik sınavı veren öğrenciler bahar döneminde üniversitede lisans öğrenimine başlayabilirler.
İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir; her biri 8 haftadan oluşan toplam 4 modül 32 hafta
sürmektedir. İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık (32 haftalık) eğitim-öğretim ücreti 22.000 Türk lirasıdır.
İngilizce Hazırlık Okulu Yaz Programı zorunlu olmayıp ayrıca ücrete tabidir, Temmuz-Ağustos aylarında yapılır
ve ücreti 600 Avro’dur. Barınma ve yemek ücretleri ile her yıl alınması zorunlu olan oturum izni giderleri (sağlık
raporu, sağlık sigortası ve diğer giderler) öğrenciye aittir. T.C. uyruklu öğrenciler, Bosna-Hersek’e giriş yaptıktan
sonra ilk iki gün içerisinde oturum izni başvurularını başlatmak ve takip etmek zorundadırlar. Her yıl yapılması
gereken oturum izni işlemlerini Üniversitenin Vize Biriminde yaptırmak isteyen öğrenciler 200 Avro öderler.
İsteyen öğrenciler bu işlemleri kendisi de yapabilir. Oturum izni işlemlerini başlatmayan, Üniversite ile
imzalamış olduğu “Oturum İzni Sözleşmesi’ndeki şartları yerine getirmeyen, yapılan duyuruları dikkate almayan,
işlemlerini Vize Biriminden takip etmeyen öğrenciler doğacak problemlerden şahsen sorumlu olurlar. Üniversite
öğrenci ihmalinden doğan sorumlulukları ve yükümlülükleri kabul etmez. IUS’taki hazırlık sonrasında 1. ve 2.
Yıllar için eğitim harcı ve diğer ücret bilgileri https://www.ius.edu.ba/tuition-fees-scholarships web sitesinden
edinilebilir. Saraybosna’daki yaşam giderleri hakkında ayrıntılı bilgiye IUS’un web sitesinden ulaşılabilir. IUS’ta
birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerden 4 dönem sonundaki not ortalaması 4.00 üzerinden
2.50 ve üzeri olan öğrenciler, İTÜ’de eğitimlerine devam edebileceklerdir. Dört dönem sonundaki not ortlaması
2.50/4.00 'nin altında olan öğrenciler bu şartı sağlayana kadar eğitimlerine IUS'ta devam edeceklerdir. Programın
İTÜ’deki öğrenim yıllarında öğrenciler yıllık 12.000 Türk lirası harç ödeyeceklerdir.
Bk. 749 Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 370 olması
gerekmektedir.
Bk. 761 Programa; yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının
altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir.

Bk. 773 İstanbul Teknik Üniversitesi ile New Jersey Institute of Technology (NJIT) tarafından yürütülen
uluslararası ortak 4 yıllık çift diploma lisans programıdır. Öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik

Üniversitesi’nde, 2. ve 4. yılları New Jersey Institute of Technology’de tamamlayacaklardır. Bu program,
İstanbul Teknik Üniversitesi’ne kabul edilecek öğrencilerle, New Jersey Institute of Technology tarafından kabul
edilen uluslararası öğrencilerin birlikte eğitim görecekleri uluslararası bir programdır. Programı başarı ile
tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi’nden “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans
Diploması” ve New Jersey Institute of Technology’den de “Electrical Enginering Lisans diploması” alacaklardır.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için programın yıllık (güz ve bahar yarıyılları) öğrenim ücreti; İTÜ de İngilizce
hazırlık sınıfı için 7700 TL, programın İTÜ de alınacak lisans öğrenimi için de 5000 ABD Doları karşılığı Türk
Lirasıdır. Bu program öğrencileri NJIT de geçirecekleri her bir öğrenim yılı için o yıla ait New Jersey Eyaleti
vatandaşlarının ödeyeceği miktarı ödeyeceklerdir. Güncel ücret bilgisi http://www5.njit.edu/bursar/tuition/
internet adresinden elde edilebilir. İnternet sayfasındaki ücretler NJIT’nin öğrenim ücreti ve temel harçları ile
öğrencinin programda öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programı ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin New
Jersey de bulunacağı süre içinde, yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın
akademik yıl başına yaklaşık 18.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerin ABD de bulunduğu
sürede sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup bunun ücreti de öğrenciye aittir.

