TED ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL UYGULAMA ESASLARI
TED Üniversitesi lisans programlarına yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
başvuru ve kabul uygulamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kontenjanlar
1. Kontenjanlar, Fakülte Yönetim Kurullarının önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile
belirlenir.
2. Kontenjanlar her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının %50’sini aşamaz.
Başvuru Koşulları
1. Adayların yurtdışındaki bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli statüde olması gerekir.
2. Adaylardan, T.C. uyruklu olup orta öğretimini Türkiye’de almış olanların, yurt dışındaki
yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzunda yer alan şartları
sağlaması ve ilgili yılda en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
3. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime
başlayanlar ile yabancı uyruklu olan adaylarda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmiş
olma koşulu aranmaz. Bu adayların başvurusunda, “TED Üniversitesi Lisans Programlarına
Uluslararası Öğrenci Kabulü Başvuru Kriterleri” dikkate alınır. Adayların ilgili yükseköğretim
kurumuna bu kriterler arasında yer alan bir sınav/diploma puanı ile kabul edilmiş olması gerekir.
Başvuru Süreci
1. Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır.
2. Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim
edilir.
Değerlendirme
1. Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ön
değerlendirmeye

tabi

tutulur.
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değerlendirmeye alınmaz ve ilgili akademik birimlere iletilmez.
2. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından
değerlendirilir, değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurullarına sunulur.
3. Kabul ve ret kararları ilgili yönetim kurulu tarafından alınır.

4. Değerlendirmelerde, adayların üniversiteye kabul edildiği sınav/diploma vb. puanı, genel not
ortalaması, program uyumu ve benzeri ölçütler göz önüne alınarak bir başarı notu belirlenir ve
adaylar başarı notuna göre sıralanır.
5. En başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.
6. Kontenjanların dolmaması durumunda başvurular arasında başarı sıralaması göz önüne alınarak
yeniden değerlendirme konusu ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurullarının
takdirindedir.
Kayıtlar
1. Yatay geçiş başvuruları kabul edilen adayların, programa kabul edildikleri ilk dönemde kayıt
yaptırmaları zorunludur. Aksi takdirde ilgili akademik yıl için programa kayıt hakkı kaybedilir.
Sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir.
2. Adaylardan yabancı uyruklu olanların, kayıt yaptırabilmeleri için Türkiye’ye resmi kanallarla girişi
sağlayan vize sahibi olmaları, İçişleri Bakanlığının belirlediği ilkeler çerçevesinde vize
istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları, ya da geçerli bir oturma izinlerinin bulunması
gerekir.
3. Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.
Burs Olanakları
1. Yatay geçiş başvuruları kabul edilen adaylar, lisans programlarına ilk kez kabul edilen T.C.
ve/veya yabancı uyruklu öğrencilere verilen öğrenim ücreti muafiyeti ya da indiriminden
faydalanabilir.
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