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TED ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE
KAYIT UYGULAMA ESASLARI
Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci başvuru, kabul ve kayıt uygulamaları, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve TED
Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kontenjanlar, Başvuru ve Değerlendirme
1. Uluslararası öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini aşamaz.
2. Kontenjanlar, Uluslararası Programlar Komisyonunun önerisi, Üniversite Senato’sunun kararı ve
Mütevelli Heyeti’nin onayı ile belirlenir. TEDÜ ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta
serbesttir. Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.
Başvuru Koşulları
1. Uyruk ve ortaöğrenimin tamamlandığı ülke bilgilerine göre başvurusu geçerli sayılacak adaylar,
YÖK’ün “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarına” göre belirlenir.
2. Bu kapsamda başvurusu geçerli sayılan adaylardan, maddi durumlarının Türkiye’de
yükseköğretimlerini sürdürmeleri için yeterli olacağını belgelendirmeleri istenebilir.
Başvuru Süreci
1. Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır.
2. Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde çevrimiçi (online) başvuru programı
ile sunulur.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Değerlendirmede göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile
başvuruların değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken
minimum puanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek YÖK’e bildirilir ve Üniversite
internet sayfasında duyurulur.
2. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
3. Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilecek öğrencilerin farklı ülkelerden olması dikkate
alınabilir.
4. Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavların
(SAT ve benzeri) aksi belirtilmedikçe geçerlik süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde
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olan GCE-AL, IB Diploma, Baccalaureate ve benzeri sınavların ve lise
derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur.

bitirme

Ön değerlendirme
1. Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde UPO tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.
2. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirme
1. Değerlendirme sürecinde adayların din, dil, ırk, milliyet, etnik köken, engellilik, yaş, toplumsal
cinsiyet ve cinsel yönelim gibi farklılıkları gözetilmeden, herhangi bir ayrımcılığa yer verilmeyecek
şekilde değerlendirme yapılır. Adayların vatandaşı oldukları ve ikametlerini sürdürdükleri ülkelerde
olumsuz eğitim ve yaşam koşulları olması halinde bu adaylara öncelik verilir.
2. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/ uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu,
mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri
dikkate alınabilir.
3. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları, Uluslararası Programlar Komisyonu tarafından
değerlendirilir. Komisyon, adayların başvurularını ‘Kabul’ veya ‘Ret’ şeklinde karara bağlar.
4. Kabul edilen adaylara, ya da öğrenci adına başvuru yapan ve TEDÜ ile anlaşması bulunan ajanslara
UPO tarafından e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilir. Adayın kayda gelip gelmeyeceğini
beyan etmesi istenir.
5. Kayda geleceklerini beyan eden ve Üniversite kaydı sonrası öğrenim ücretinden düşürülecek olan
depozito ödemesini yapan adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.
Kayıtlar
1. Lisans programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin, 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. Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Türkiye’ye resmi kanallarla girişi sağlayan vize sahibi
olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde vize istenmeyecek
yabancılar statüsünde olmaları gerekir.
3. Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.
4. Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan öğrenciler kayıtlar sonrasında oturma izni
başvuruları için sağlık sigortası yaptırmaları gerekir.
Burs Olanakları
1. Lisans programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya
indirim koşulları TEDÜ Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesi ile düzenlenir.

TASNİF DIŞI

LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
BAŞVURU, KABUL VE KAYIT UYGULAMA ESASLARI
Doküman No

Yayın Tarihi

Rev. No / Rev. Tarihi

Sayfa No

KYS-YN-11

05.12.2013

4 / 31.03.2022

3/3

2. Adaylara uygulanacak öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim, adayların akademik başarı ve
başvuru esnasında sundukları sınav/diploma puanları dikkate alınarak Uluslararası Programlar Ofisi
tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
YÖNERGE VEYA DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLDİĞİ SENATO
TARİHİ
05.12.2013
21.12.2017
01.11.2018
28.10.2021
31.03.2022

KARAR NO
2013-09
2017-16
2018-18
2021-26
2022-08

AÇIKLAMA
Yönergenin Kabulü
(Rev1) İsim ve içerik değişikliği
(Rev2) Burs Olanakları Madde 1
(Rev3) Değerlendirme (Madde 1 Eklendi)
(Rev4) Burs Olanakları Madde 2
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