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ÖZET 

Yazılım Mühendisliği alanında öğrencileri yetiştirmek için Sam Houston Eyalet Üniversitesi 
(SHSU) ile Fırat Üniversitesi arasında bir lisans programı oluşturulmuştur. Bu programa 
Türkiye Cumhuriyeti Ölçüm, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen 
öğrenciler bir yıl süren yoğun İngilizce dersleri almaktadır. Ardından, Türkiye'de iki yıl yazılım 
mühendisliği alanındaki mesleki dersleri takip etmektedirler. Öğrenciler Fırat Üniversitesi'nin 
bu programla ilgili tüm şartlarını yerine getirirlerse, lisans eğitimlerini tamamlamak üzere Sam 
Houston Eyalet Üniversitesine transfer edilirler. Tüm müfredatları tamamladıktan sonra 
öğrenciler, biri Fırat Üniversitesi'nden biri de SHSU'dan olmak üzere iki ayrı diploma almaya 
hak kazanırlar. 

Bu bildiride, programın farkındalığı tanıtılacak, programın avantajları ve dezavantajları 
değerlendirilecek ve bazı öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İkili diploma programı, Sam Houston Eyalet Üniversitesi, Fırat 
Üniversitesi. 

 

A Dual Diploma Program between Fırat University and Sam Houston State University 

ABSTRACT 

An undergraduate program was established between Sam Houston State University (SHSU) 
and Fırat University to train students in field of Software Engineering. The students who are 
placed into this program by the Measurement, Selection and Placement Center (OSYM) of 
Turkish Republic take one year intensive English Classes. Then, they take vocational courses 
in the field of software engineering for two years in Turkey. If the students fulfill the all 
requirements of Fırat University, they are transferred to Sam Houston State University in order 
to complete their rest studies in the USA for pursuing their undergraduate studies. After 
finishing all curriculums successfully students earn two separate diplomas one from Fırat 
University and one from the SHSU. 

In this paper, the awareness of the program will be introduced, the advantages and 
disadvantages of the program will be evaluated and some suggestions will be presented. 
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1. GİRİŞ 

Fırat Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri, Texas Eyaletinde bulunan Sam Houston State 
Üniversitesi arasında çift diploma programı ile ilgili çalışmalar 2010 yılında başlatılmıştır. Prof. 
Dr. Asaf Varol’un girişimleri neticesinde; Sam Houston State Üniversitesi Fen Bilimleri 
Fakültesi (College of Sciences)  Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Peter Alan 
Cooper, 7 Temmuz 2010 tarihinde “Today and Tomorrow – The Digital Forensics Education” 
başlıklı bir seminer vermek üzere Fırat Üniversitesine davet edilmiştir. Bu seminer, iki 
üniversite arasında işbirliği çalışmalarının başlatıldığı tarih olmuştur (Şekil 1, Cooper & Varol, 
2012). 

Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Asaf Varol, Sam Houston State Üniversitesi (SHSU) Fen 
Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve gene 
aynı bölümden Doç. Dr. Cihan Varol, iki kurum arasında işbirliği yapmak için bir protokol 
metni hazırlamaya başlamışlardır.   

3 Şubat 2011 tarihinde, Fırat Üniversitesi Rektörü adına Prof. Dr. Asaf Varol ile Sam Houston 
Eyalet Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Dana Gibson (Hoyt) arasında “Memorandum of 
Understanding Between Sam Houston State University and Fırat University College of 
Technology” başlığını taşıyan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır (Şekil 2). Bu mutabakat zaptı 
ile işbirliği protokolünün 18 Mayıs 2011 tarihinde Elazığ’da imzalanması kararlaştırılmıştır.  

Hazırlanan protokolün imza töreni, 16-18 Mayıs 2011 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen 6th International Advanced Technologies 
Symposium (IATS’11) etkinliğine denk getirilmiştir. Protokol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. A. Feyzi Bingöl ile Sam Houston Eyalet Üniversitesi Başkanını temsilen Fen Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jerry Cook tarafından imzalanmıştır.  

Resim 1’de 6th International Advanced Technologies Symposium etkinliğinde düzenlenen bir 
panele aittir. Resim 2’de ise Sam Houston Eyalet Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Dana Gibson 
Hoyt, Fırat Üniversitesi tanıtım kataloğunu incelediği anı göstermektedir. 

Hazırlanan protokol ilk önce Fırat Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiştir. Üniversitelerarası 
Kurulun olumlu önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun onayı ve Texas Eyaleti 
Üniversite Sistem Kurulunun onayları sonrasında, program ilk öğrencilerini 2012 yılında 
almıştır. Program ilk mezunlarını 2017 vermiş ve bu mezuniyet sonrasında bu programa olan 
talep artmıştır.  

Bu programda 2018 sonu itibariyle mezun olan öğrenci sayısı 21 kişidir. Bu programda 
mezunlar haricinde kayıtlı öğrenci sayısı ise 100’dür. Mezunlarının bir bölümü Amerika 
Birleşik Devletlerinde farklı üniversitelerde bursu Araştırma görevlisi olarak istihdam 
edilmişlerdir. Bir bölümü Amerika’da OPT (Optional Practical Training – İsteğe Bağlı Pratik 
Eğitim) kapsamında şirketlerde çalışmaktadırlar.  Birkaçı Türkiye’ye dönmüş ve TRT World, 
TÜBİTAK gibi güzide kurumlarda çalışmaktadırlar.  

ÖSYS tercihlerinin yapıldığı Ağustos 2018’de Amerikan doları kurundaki aşırı yükselmeye 
karşın, bu programın öğrenci kontenjanları tamamen dolmuştur.   

Bu bildiride çift diploma programının eğitim sürecinin nasıl geliştiği ve programın emsal 
programdan olan farklılıklarının neler olduğu yorumlanacaktır.   
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2. PROTOKOLÜN KAPSAMI 

Protokol toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Tablo 1’de protokolün maddeleri ve içerikleri 
görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi öğrencilerin hem Türkiye’de hem de Amerika’da 
eğitimlerini sürdürdükleri esnada muhtemel karşılaşılabilecek her türlü durum göz önüne 
alınmış ve sorunların nasıl giderileceği, detaylı açıklanmıştır. 2010 yılında hazırlanan 
protokolün çok kapsamlı hükümler içerdiği ve 2018 yılı itibariyle her türlü öğrenci sorununa 
çözüm bulacak şekilde hazırlandığı görülmüştür (Cooper & Varol, 2013).    

Tablo 1. Protokolün maddeleri ve içerikleri 

Madde numarası 
ve başlığı 

İçeriği 

1. Amaç ve 
kapsam 

Bu madde içerisinde protokolün amacı ve neleri kapsadığı açıklanmıştır. 

2. Taraflar Bu kısımda her iki üniversitenin mevcut imkânları yazılmıştır.  
3. Tanımlar Bu madde altında protokolde geçen tüm kısaltmaların anlamları açıklanmıştır. 
4. Hedefler Protokol çerçevesinde ne tür işbirliklerin yapılacağının açıklandığı bölümdür. Öğretme, 

araştırma, karşılıklı bilgi değişimi ana işbirliği konuları olarak belirlenmiştir.  
5. Tarafların 
Sorumlulukları 

Bu madde içerisinde çift diploma programı kapsamında tarafların ne tür sorumlulukları 
taşıdığı, sınırlarının neler olduğunun belirlendiği kısımdır. 

6. Geçerlilik Protokolün ne kadar süre ile geçerli olduğunun yazıldığı kısımdır. Normal olarak her 5 
yılda bir protokolün yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilmesi, tarafların karşılıklı 
görüşmeleri neticesinde belirlenmektedir.  

7. Fonlar Bu programın başarıya ulaşmasında ne tür fonlarla destekleneceğinin tanımlandığı 
bölümdür.   

8. Programların 
tanımı  

Protokol Yazılım Mühendisliği ve Adli Bilişim Mühendisliği programlarını 
içermektedir. Bu programların tanımının yapıldığı, hangi akreditasyon kuruluşları 
tarafından destekleneceğinin belirlendiği, lisans programlarının neleri 
kapsayacaklarının açıklandığı bölümdür.  

9. Sorumlulukların 
dağılımı 

Tarafların verecekleri derslerin dağılımlarının nasıl olacağının belirlendiği kısımdır.  

10. Kontenjanların 
Belirlenmesi 

Kontenjanların Fırat Üniversitesi tarafından belirlenip hem YÖK’e hem de Sam 
Houston Eyalet Üniversitesine bildirilmesi gerektiği, bu madde altında açıklanmıştır. 

11. Türk vatandaşı 
olan öğrencilerin 
kabulü 

Türk vatandaşı olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Ölçüm, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme puanlarına göre öğrencilerin 
kabulünün yapılacağının belirlendiği maddedir.  

12. Türk vatandaşı 
olmayan 
öğrencilerin kabulü 

Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağının 
açıklandığı bölümdür. Bu maddede YÖS, SAT, ACT, GCE A Seviyesi sertifikası, 
ABITUR, Olgunluk Sertifikası, Fransız Bakaloryası gibi sınav ve diploma seviyelerinin 
belirlendiği kısımdır.    

13. Öğrenci 
transferi 

Fırat Üniversitesinden Sam Houston Eyalet Üniversitesine öğrencilerin hangi 
koşullarda transfer edileceğinin belirlendiği bölümdür.  

14. Eğitim dili ve 
yabancı dil 
gereksinimi 

Amerika’ya transfer olacak öğrencilerin yabancı dil bilgi seviyelerinin ölçülme 
kriterlerinin (TOEFL, IELTS) değerlendirildiği maddedir.  

15. Müfredat Öğrencilere hem Fırat Üniversitesinde hem de Sam Houston Eyalet Üniversitesinde 
alacakları derslerin kodları, adları ve içeriklerinin neler olacağının belirlendiği kısımdır. 

16. Akademik 
yönetmelikler 

Öğrencilerin hangi kurumda eğitim görüyorlarsa o kurumun kanun ve yönetmeliklerine 
tabi olduğunun açıklandığı bölümdür.  

17. Öğrenci 
harçları 

Öğrenciler eğitim gördükleri kurumun öğrenci harçlarına tabi olduklarının belirlendiği 
kısımdır.  

18. Burs Sam Houston Eyalet Üniversitesinin mevzuat hükümleri çerçevesinde başarılı 
öğrencilere burs vereceğinin hüküm alındığı maddedir.  

19. Olağanüstü 
devamsızlık izni 

Öğrenciler belgelendirmek şartı ile her iki kurumun onay vermesi halinde bir yarıyıl ya 
da bir yıl süre ile kayıtlarını dondurabilecekleri hususu bu kısımda açıklanmıştır.  



Madde numarası 
ve başlığı 

İçeriği 

20. Disiplin 
hükümleri 

Öğrenciler, eğitim gördükleri kurumun disiplin yönetmeliklerine tabi olduklarının 
açıklandığı maddedir.  

21. Vize 
prosedürleri 

Her iki kurumun program koordinatörleri, vize müracaatları esnasında danışmanlık ve 
destek sağlayacakları bu maddede belirtilmiştir.  

22. Protokolün 
yenilenmesi, 
değişiklikleri ve 
sonlandırılması 

Protokolün hangi süre ile geçerli olduğu, yenilenmesinin ve sonlandırılmasının nasıl 
yapılabileceğinin açıklandığı maddedir.   

 

3. YÖNETMELİK 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans 
Programı için 18.09.2012 tarihli ve 28415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Fırat 
Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliğinde”, program mevzuat açısından sağlam bir yönetmeliğe dayandırılmıştır.  

İlk yönetmelikte sonradan sadece bir maddede (Değişik: RG-27/11/2016-29901, Öğretim planı, 
madde 10) değişikliğe gidilmiştir. Daha önceki mevzuatta bu madde kapsamında öğrencilerin 
Amerika’ya gidebilmesi için tüm derslerini başarıyla tamamlamaları zorunluluğu bulunurken, 
yapılan değişiklikle alttan bir dersi kalanların da Amerika giderek, kaldığı dersi karşı 
üniversiteden alma imkânı sağlanmıştır (Resmi Gazete, 2012).  

 

4. ÖĞRENCİLERİN PROGRAMA YERLEŞTİRİLMELERİ 

4.1. Türk Vatandaşı Öğrencilerin Yerleştirilmeleri  

Türk vatandaşı öğrencilerin programa yerleştirilmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Ölçüm, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınav ile yapılmaktadır. Tablo 2’de ÖSYM 
ile 2018 yılında programa yerleştirilen öğrencilere ait sayısal veriler görülmektedir (ÖSYM, 
2018). 

Tablo 2’den de görüldüğü üzere 2018 yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım 
Mühendisliği Bölümüne ait 20 kişilik kontenjanın tümü dolmuştur. Yerleşen tüm öğrenciler 
kayıt yaptırmışlardır. En küçük puan 252,73656 ve en büyük puan 359,14706 olarak 
gerçekleşmiştir. Puan aralığının bu kadar büyük olmasının nedeni, bir kısım öğrencinin tek 
tercih yapmalarından kaynaklanmaktadır. Programa bugüne kadar kayıt yaptıran öğrencilerden 
birinci tercih ile yerleşenlerin sayısı %30 civarlarındadır.   

 

Tablo 2. F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Müh. UOLP programı yerleştirme sonucu 

 

 



4.2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yerleştirilmeleri 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans 
Programını (UOLP) tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin sayısında da son yıllarda artış 
görülmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Fırat Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 
FUYÖS (Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavı ile seçilmektedir (FÜYÖS, 
2018). 

Programda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 2018 yılı itibariyle geldikleri ülkeler, 
Mali, Fas, Suriye, Nijerya, Afganistan ülkeleri olup, yabancı öğrenci sayısı 12’dir ve Türk 
öğrencilere oranı %10 civarındadır   

 

5. AMERİKA’YA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER 

Program kapsamında Amerika’ya ilk olarak 2015 yılında 13 öğrenci gönderilmiştir. Resim 3’de 
Amerika giden ilk kafile görülmektedir. Öğrencilerin oryantasyonu ve yerleştirmelerini 
sağlamak üzere Prof. Dr. Asaf Varol ve Sam Houston Eyalet Üniversitesinden Doç. Dr. Cihan 
Varol, öğrencileri havaalanından karşılayarak kendilerinin yurtlara ya da evlere 
yerleştirmelerini sağlamışlardır (Resim 4). 

Resim 3. Amerika’ya giden ilk öğrenciler Resim 4. Öğrencilerin yurda 
yerleştirilmeleri 

  

İlk kafile içerisinde bulunan öğrenciler, Üniversitede bir taraftan alan dersleri alırken diğer 
taraftan da İngilizce dil bilgilerini geliştirmek için ELI’de (English Language Institute) 
yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri almışlardır.  

İlk kafile içerisinde yer alan bir öğrenci Türkiye’ye dönerek, Fırat Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Yazılım Mühendisliğinin Türkçe programına devam etmiştir. Diğer 12 öğrenci, 
eğitimlerini başarı ile tamamlayarak 2017 Mayıs ayında mezun olmuşlardır (Resim 5). Bu 
öğrencilerden 4 kişi Sam Houston State Üniversitesinde bursu Lisansüstü programa kabul 
edilmiş ve eğitimlerini sürdürmektedirler. Bir bölümü OPT (Optional Practical Training – 
İsteğe Bağlı Pratik Eğitim) kapsamında Amerika’da çeşitli şirketlerde çalışmaktadırlar.  



Resim 5. SHSU’da mezun olan ilk 
öğrenciler 

Resim 6. İlk mezun öğrencilerle Meksika 
Restoranında kutlama 

 

2018 yılında Mayıs ve Ağustos aylarında programdan mezun olan öğrenci sayısı ise 9 olup bu 
öğrencilerden 2 kişi Ohio’da Youngstown Eyalet Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde 
burslu yüksek lisansa başlamışlardır (Resim 7, Resim 8). 

Resim 7. 11 Mayıs 2018 tarihinde mezun 
olan öğrenciler 

Resim 8. 4 Ağustos 2018 tarihinde mezun 
olan 3 öğrenci 

 

6. DİPLOMA 

Protokol gereği programdan mezun olan öğrenciler 2 ayrı diplomaya sahip olmaktadırlar. Fırat 
Üniversitesi ve Sam Houston Eyalet Üniversitesi ayrı ayrı diploma düzenlemektedirler. İki 
diplomaya sahip olmaları, öğrencilerin hem Amerika’da hem de Türkiye’de kolayca iş 
bulmalarına vesile olmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kolayca iş bulmalarının 
sonucu, 2018 yılında programa olan ilgiyi artırmıştır. Resim 9 ve Resim 10’da Fırat 
Üniversitesinin öğrencilere düzenlediği diploma örnekleri görülmektedir.  

Sam Houston Eyalet Üniversitesi ise Türkiye’den bağımsız olarak diploma düzenlemektedir 
(Resim 11). 

 

7. OKUL HARÇLARI 

2018 yılı itibariyle öğrenciler Fırat Üniversitesinde yılda (2 yarıyıl) her yarıyıl için 2,000 TL 
okul harcı ödemişlerdir. Amerika’da Sam Houston State Üniversitesine ise eyalet içi (in state 
tuition) ücret ödemektedirler. Bu programın en cazip yönlerinden biri, öğrencilerin ABD’de 
eyalet içi harç ödemeleridir. Örneğin okulun bulunduğu Texas eyaletinin komşusu olan 
Oklahoma eyaletinden bir öğrenci Sam Houston Eyalet Üniversitesinde eğitim gördüğünde 



yılda 24000 dolar okul harcı ödüyorsa, bu program kapsamından ABD’ye giden bir öğrenci, bu 
meblağın yaklaşık üçte biri miktarda harç ödemektedir. Bu ayrıcalığın uygulanmasının sebebi, 
yapılan protokolde bu durumun ifade edilmesidir. Yıllık 1000 dolar burs verilerek, 
öğrencilerimizin mevzuat gereği eyalet içi harç ödemeleri sağlanmaktadır.  

Resim 9. Fırat Üniversitesinin öğrencilere 
verdiği diploma (Türkçe) 

Resim 10. Fırat Üniversitesinin öğrencilere 
verdiği diploma (İngilizce) 

 

 

Resim 11. SHSU tarafından düzenlenen diploma 
 

8. SONUÇ 

Fırat Üniversitesi ile Sam Houston Eyalet Üniversitesi arasında Yazılım Mühendisliği alanında 
sürdürülen Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), Türkiye’de Yazılım Mühendisliği 
alanındaki tek programdır. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler hem Fırat 
Üniversitesinden hem de Sam Houston State Üniversitesinden ayrı olmak üzere iki diplomaya 
sahip olmaktadır. Bu sayede hem Amerika’da hem de Türkiye’de kolayca iş bulabilmektedir. 

Okul maliyeti açısından da önemli bir avantaj sağlanmaktadır. Bir öğrenci kendi imkânları ile 
Amerika’da benzeri bir eğitim almak istediğinde harç bağlamında ortaya çıkan maliyetin üçte 
bir maliyet ile bu programı tamlamayabilmektedir. Ayrıca eğitimin 3 yılının (İngilizce hazırlık 
sınıfı dâhil) Elazığ’da geçmiş olması, yaşam maliyeti ve okul harcı bakımından büyük avantaj 
sağlamaktadır. 



Öğrencilerin eğitimlerinin tümünü İngilizce dilinde yapması, ayrıca en az 2 yıl ABD’de 
kalması, dil problemini ortadan kaldırmaktadır. Öğrenciler dil avantajı nedeniyle kolayca iş 
bulabilmektedir. 

Mezunlarının bir bölümünün ABD’de burslu lisansüstü programlara kabul edilmesi, bu 
programın başarısının işaretidir. Lisansüstü programların burslu kısımlarına kayıt yaptıran 
öğrenciler sayesinde, programın popülaritesi artırmıştır. 

Öğrenciler ABD yasaları gereği, Amerika’dan diploma aldıkları için OPT kapsamında 2 yıldan 
fazla mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çalışma fırsatı bulabilmektedir. 
Çalıştıkları şirketlerde başarılı olanlar, aynı şirkette çalışmaya devam edebilmektedir.  

2018 itibariyle toplamda 21 mezun vermiş olan bu programdan Türkiye’ye dönenlerin sayısı 
maalesef sadece 5-6 civarındadır. Bu durum beyin göçü açısından negatif bir durum olarak 
değerlendirilebilir. Ancak, ABD’de de bir Türk lobisinin oluştuğu göz önüne alınırsa, 
programın başka bu bakış açısından fayda sağladığı söylenebilir.   

Programın en önemli özelliklerinden biri, öğrenci istemediği takdirde Amerika gitmeyip 
eğitimine Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliğinin Türkçe programında 
devam edebilmesidir. Nitekim bazı öğrenciler dolar kurundaki artış nedeniyle, 2018 yılında 
Türkçe programa geçişleri sağlanmıştır.  

Sonuç olarak, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak 
Lisans Programı, farkındalık yaratan bir programdır. Bu programdan mezun olmak, kolayca iş 
bulmanın yollarını dünya platformunda sağlamaktadır.     
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