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AÜ-SUNY ESC İşletme Çift Diploma Programı
Sıkça Sorula Sorular - SSS / Taslak-I
 Bu program ücretli midir?
o Evet
 Bu programa nasıl girebilirim?
o Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına ÖSYM tarafından
yapılan merkezi üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarına göre
yerleştirilirler.
 Program için ödemem gereken ücretler nelerdir?
o Ödemeler harç ve ücretler başlıkları altındadır. Anadolu Üniversitesi
tarafına ödenecek ücretler; Hazırlık sınıfı: 2000+2000; 1. ve 2.
Sınıflar : 1500+1500; 3. ve 4. Sınıflar: 500+500 TL’dir. ESC tarafı için
harç alınan kredi başına $300’dır. Dönem başına $175 iletişim ücreti
ödenir. Bir defaya mahsus olmak üzere oryantasyon ve portfolyo
ücreti olarak $350 ödenir. Portfolyo ücreti derece programının
hazırlanması ve sağlanan dokümanları ifade etmektedir. $25
komisyon karşılığında ödemeler üç aylık taksite bölünebilmektedir.
Bu durumda İlk ödeme dönem başında sonraki iki ödeme ise
sırasıyla takip eden iki ayda yapılır. Değişikliğe açık olmakla birlikte
şu an itibariyle ESC’den mezuniyete kadar alınan tüm derslere
toplam 31 kredi üzerinden ücret ödenmektedir.
 Ücretler öğrenim süresi boyunca sabit mi kalacak?
o ÖSYM kılavuzunda programa yerleştirildiğiniz yıl belirtilen öğrenim
ücretleri o eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, takip eden
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.
 Karşı kuruma yapılacak öğrenim ücreti ödemeleri hangi kanaldan
yapılacak?
o Ücretlerinizi doğrudan SUNY ESC web sitesindeki online ödeme
sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. (Havale, banka
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anlaşmaları gibi farklı yöntemler de olmakla birlikte yüksek aracılık
komisyonları nedeniyle önerilmemektedir.)
 Dönem ücretini tek seferde ve peşin mi ödeyeceğim?
o Küçük bir fark ile taksitli ödeme olanağı sunulmaktadır.
 Öğrenimimin bir kısmını yurt dışında mı gerçekleştireceğim?
o Bu program Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ile SUNY Empire State College tarafından ortaklaşa yürütülen 4 yıllık
bir lisans programıdır. Bu programın tamamı, ABD’de isteğe bağlı
yaz okulu dışında, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde yürütülecektir. Program kapsamında yer
alan dersler yüz yüze olarak Anadolu Üniversitesi ve SUNY Empire
State College öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir. Derslerin
bir kısmı e-öğrenme yöntemi ile desteklenecek olup, öğrencilerin
bilgisayar ve internet kullanma becerilerini geliştirme amacına
yöneliktir. Öğrenciler en fazla iki ders almak koşulu ile isteğe bağlı
ve ücretli olarak yaz okulu programına Amerika’da katılabilir. Bunun
dışında da farklı opsiyonlar dâhilinde ESC derslerini yüz yüze alma
seçenekleri bulunmaktadır.
 Programın Öğretim dili nedir?
o Programın öğretim dili İngilizcedir.
 Programa başlayabilmek için geçerli yabancı dil sınavları ve minimum
puanları nelerdir?
o Öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için dil seviyesini
tespit eden IELTS sınavından 6 veya yazılı TOEFL sınavından (PBT) en
az 550 puan ya da bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından
(CBT) en az 213 puan, internet ortamında yapılan TOEFL sınavından
(iBT) en az 74 puan almaları zorunludur. Bu koşulu sağlamayan
öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Programında yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır.
 Başlangıçta gerekli yabancı dil skoruna sahip değilsem ne olacak?
o 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, Anadolu Üniversitesi Yabancı Dil
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Hazırlık Okulunda yoğun yabancı dil eğitimi alacaklardır. Hazırlık
Okulunda başarılı olanlar Anadolu Üniversitesi’nden ders almaya
başlayabilirler. Hazırlık okulundan başarılı olmaları için öğrencilere
iki yıl süre verilmektedir. Hazırlığı geçip lisans eğitimine devam
edenlere, dil seviyesini yeterli görmeleri halinde ESC montörleri ESC
derslerini vermeye başlayabilirler veya sizden uluslararası geçerli
sınavlardan bir önceki maddede belirtilen puanları almanızı
isteyebilirler.
 Karşı kurumdaki derslerimi ne zaman almaya başlayacağım?
o Derslerinizi gerekli koşulları sağlayıp SUNY ESC mentorlarının sizinle
her dönem başında yüz yüze yapacakları görüşme sonrasında onay
vermeleri durumunda ikinci döneminizden itibaren alabilirsiniz.
(Uygulamada öğrencilerimiz SUNY ESC derslerini genellikle üç ve
dördüncü yıllarında almaktadırlar.)
 Hazırlıkta veya daha sonra gerekli akademik başarı koşullarını
sağlayamayıp başarısız olmam durumunda ne olacak?
o Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu
sağlayamazsa ÖSYM’ce yapılan merkezi üniversite yerleştirme
sınavı puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de
öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir
yükseköğretim
programına
yerleştirilebilirler
(“kesinlikle
yerleştirileceklerdir” denmediğine dikkat ediniz). Yurt içindeki bir
yükseköğretim
kurumundaki
Uluslararası
Ortak
Lisans
Programından akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlerin
yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişiği kesilecektir. Yurt
dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan
akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler yurt içinde
gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir
programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki bir
nedenle öğrenim görülmekte olan Uluslararası Ortak Lisans
Programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği
kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir.
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 Bu programdan başka bir programa / bölüme yatay geçiş yapabilir
miyim?
o Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak
programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde
aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçiş
yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer
eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası
ortak bir programa yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından
çıkarılmış yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yatay geçiş
yapılabilir.
 Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanabilir miyim?
o Evet. Siz de diğer örgün üniversite öğrencileri gibi Erasmus,
Mevlana, Farabi, Free Mover gibi kanallarla değişim
programlarından yararlanabilirsiniz.
 Karşı kuruma gitmek için vizeyi kendim mi alacağım?
o Karşı kurumda yüz yüze eğitim içeren programlarda öğrenciler, ilgili
ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve
öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine
getirmelidirler. Türkiye ve yurt dışındaki üniversite program
koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı
olacaklardır.
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