
EK 7: 
TED ÜNİVERSİTESİ 

YURTDI ŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN 
USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi lisans programlarına uluslararası 
öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu yönerge, TED Üniversitesi lisans programlarına yurtdışından öğrenci 
başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.   

Dayanak 

Madde 3 - (1) Yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel 
Kurulu tarafından düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ile TED 
Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde yapılır.  

Tanımlar  

Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen, 

a)      GCE: “General Certificate of Education” belgesini 
b)      IB-Diploma: “International Baccalaureate Diploma” (Uluslararası Bakalorya 
Diploması) belgesini 
c)      TEDU : TED Üniversitesini 
d)      SAT: “Scholastic Aptitude Test” belgesini 
e)      TC: Türkiye Cumhuriyetini 
f)      YÖK: Yükseköğretim Kurulunu 
ifade eder.   

İKİNCİ BÖLÜM  

Kontenjanlar, Başvuru ve Değerlendirme  

Kontenjanlar  

Madde 5 - (1)  Yurtdışından öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl LYS Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %35'ini 
aşamaz.  

(2) Kontenjanlar, Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 
belirlenir. 

(3) Kontenjanlar, TEDU Senatosu tarafından onaylandıktan sonra YÖK Başkanlığına 
bildirilir. 



(4) TEDU ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda 
programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir. 

Başvuru Ko şulları  

Madde 6 - (1) Adayların TC makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir 
ortaöğretim kurumunun son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları gerekir. 

(2)  Adaylardan; 

a)      Yabancı uyruklu olanların, 

b)    Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma 
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına 
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. 
Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği 
içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul 
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar 
bulunmaktadır.), 

c)    Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / 
bu durumdaki çift uyrukluların, 

 ç)   TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı    bir ülkede 
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 
okullarında tamamlayanlar dahil), 

d)     KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan 
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip 
olacakların 

başvuruları kabul edilir.  

(3)  Adaylardan; 

a)      TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 
tamamlayanların, 

b)      KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE 
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere 
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

c)      Madde (2-b)’de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların 
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin 
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

ç)       Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC 
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan 
veya sahip olacaklar hariç), 



d)       Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya Madde (2-b)’de tanımlanan 
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların 

başvuruları kabul edilmez. 

 (4)    Bu kontenjanlar kapsamında başvuru yapan öğrencilerin, maddi durumlarının 
ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek 
belgelemeleri gerekir. 

Başvuru Süreci 

Madde 7 – (1) Adayların, ilan edilen başvuru tarihlerinde, başvuru duyurusunda belirtilen 
belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle ilgili birime sunmaları gerekir. 

(2) Başvurusu kabul edilen adaylar, istendiği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin 
asıllarını sunmak zorundadır. 

Değerlendirme Ölçütleri  

Madde 8 - (1)  Adayların değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası sınav sonuçları ve 
diploma notları göz önüne alınabileceği gibi, TEDU Senatosu tarafından belirlenecek esaslar 
çerçevesinde bir sınav da verilebilir. 

(2) 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 web sayfasında duyurulur. 

(3) Üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınav veya diploma notlarından minimum puanları 
sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez. 

(4) Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilen öğrencilerin farklı ülkelerden olması 
dikkate alınabilir. 

(5) Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan üniversite giriş sınavı niteliğindeki 
sınavların (SAT ve benzeri) geçerlik süresi iki yıl ile sınırlıdır. Lise bitirme sınavları 
statüsünde olan (GCE-AL, IB Diploma, Baccalaureate ve benzeri) veya lise bitirme 
derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. 

Öndeğerlendirme  

Madde 9 – (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Uluslararası Programlar Ofisi 
tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların 
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

Değerlendirme  

Madde 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/ uluslararası sınavlardaki 
başarısı, diploma notu, mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ulusal ve uluslararası 
sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate alınabilir.   

(2) Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları Uluslararası Programlar Ofisi ve ilgili 
bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir.   



(3) Kabul edilen adaylara Uluslararası Programlar Ofisi tarafından e-posta aracılığıyla kabul 
yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. 

(4) Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu 
gönderilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kayıtlar  

Madde 11 – (1) Lisans programlarına kabul edilen yurtdışı öğrencilerin kayıt yaptırabilmek 
için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği 
ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir. 

(2) Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. 

Burs Olanakları 

Madde 12 – (1) Yurtdışı öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına 
ili şkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Sağlık Sigortası 

Madde 13 – (1) Bu kontenjanlar kapsamında kabul edilen öğrenciler, Türkiye’de geçerli bir 
sosyal güvenceleri bulunmuyorsa sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.  

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer 
yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır. 

Yürürlük  

Madde 15 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 05.12.2013 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde 16 – (1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LİSANS PROGRAMLARI İÇİN  

YURT DI ŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA KABUL ED İLEN SINAVLAR  

Öğrenci Seçme 
Yerleştirme Sistemi 

(ÖSYS) Sınavları 

ÖSYS sınavları sonucunda, başvurduğu programın puan türünde bir önceki yıl 
ÖSYS'de oluşan taban puanına sahip olmak. 

Cambridge 
Uluslararası AL ve 
ASL Sınavları 

Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az B notu alınmış iki A 
seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında A* = 140, A = 120, B 
= 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı AS seviyesi (Advanced 
Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 
280 toplam puan.  

Uluslararası 
Bakalorya (IB) 
Sınavı 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve en az 28 diploma notu. 

Uluslararası Bilim 
Olimpiyatları  

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve 
katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya 
sahibi olmak. 

(IOI) The International Olympiad in Informatics 

(IBO) The International Biology Olympiad 

(IPhO) The International Physics Olympiad 

(IChO) The International Chemistry Olympiad 

(IMO) The International Mathematical Olympiad 

(JBMO) Junior Balkan Mathematical Olympiad 

(BMO) Balkan Mathematical Olympiad 

(BOI) Balkan Olympiad in Informatics 

Almanya 

 

Abitur sınavında en çok 3 genel puan, ayrıca başvurulan programla ilgili 
alanlarda 15 üzerinden en az 8. 

Angola 

 

Lise Diploması (Secondary School Leaving Certificate - Habilitacao 
Literarias) not ortalaması 20 üzerinden en az 13, ayrıca başvurulan programla 
ilgili konuların notları 20 üzerinden en az 13. 

Arnavutluk  

 

Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 10 üzerinden en az 6,5. 

Azerbaycan 

 

TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu 
programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 400 puan. 

Bahreyn 

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. 

Bangladeş 

 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma notu (Higher Secondary 
Certificate (HSC) / Intermediate) başvurulan programla ilgili dalda en az % 
60. 



 

Birleşik Arap 
Emirlikleri  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. 

Birleşik Krallık 
(İngiltere, İskoçya, 
Galler ve K. İrlanda) 

 

AL ve ASL sınavlarında, başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az 
B notu alınmış iki A seviyesi (Advanced Level); ayrıca, A seviyesi notlarında 
A* = 140, A = 120, B = 100, C = 80 olarak ve A seviyesi konularından farklı 
AS seviyesi (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı 
alınarak hesaplanacak en az 280 toplam puan. 

Cezayir 

 

Cezayir Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, 
başvurulan programla ilgili olmak üzere, Beşeri Bilimler (Humanities) dalında 
20 üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. 

Çin Halk 
Cumhuriyeti  

 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan 
türünde 750 üzerinden en az 500 puan veya 12 yıllık lise diploması (Senior 
Secondary School Certificate) notu en az % 75. 

Endonezya 

 

"Ujian Nasional (UN)" sınavında 60 üzerinden en az 40 puan. 

Fas 

 

Fas Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, başvurulan 
programla ilgili olmak üzere, Edebiyat ve Beşeri (Arts and Humanities) 
dalında 20 üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. 

Filistin  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. 

Fildi şi Sahili 

 

Fil Dişi Bakalorya (Baccalauréat Général) sınavının, başvurulan programla 
ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) ve Yaşam Bilimleri 
(Life Sciences) dallarında 400 üzerinden 280, diğer dallarda 400 üzerinden 
240. 

Fransa 

 

Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili dalda 20 üzerinden en az 12. 

Gambiya 

 

“West African Examination Council– (International) Senior School Certificate 
Examination (WAEC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili 
olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. 

Gana 

 

“West African Examination Council– (International) Senior School Certificate 
Examination (WAEC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili 
olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. 

Güney Kore 

 

"Korea Institute of Curriculum & Evaluation (KICE)" tarafından yapılan 
"College Scholastic Aptitude Test (CSAT)" sınavının başvurulan program ile 
ilgili dalından 800 üzerinden en az 400 standart puan. 

Hindistan 

 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (Higher Secondary School 
Certificates - Indian School Certificate (ISC) / Intermediate Certificate / 
Higher School Certificate / Higher Secondary Certificate / All India Senior 
School Certificate / Pre-University course - awarded on completion of 
Standard XII) notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60. 

Irak  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. 

İran Dört yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) 
ortalaması 20 üzerinden en az 14. Üç yıllık lise eğitimi sonunda verilen 



 merkezi bitirme sınavı (Dabiristan) ve Üniversite Öncesi Eğitimi 
(Pishdaneshgahi) bitirme notu 20 üzerinden en az 14. 

 

Kamerun  

 

 

Kamerun Bakalorya (Cameroon Baccalaureate) sınavından 20 üzerinden en az 
12 veya en az üç Kamerun GCE-AL (Cameroon General Certificate of 
Education Advanced Level) konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan 
başvurulan programla ilgili iki konudan en az C notu almış olmak. 

Katar  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. 

Kazakistan 

 

Ulusal Üniversite Giriş Testinin (ENT), lise eğitim dilinden farklı dil sınavı 
(Rusça veya Kazakça) hariç olmak üzere, dört temel sınavından 100 üzerinden 
toplam en az 70 puan. 

Kenya 

 

KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education) sınavı ortalaması en az B-; 
ayrıca başvurulan programla ilgili dört alanda en az 36 toplam puan. 

Kırgızistan 

 

Ulusal Üniversite Giriş Sınavından (ORT) 250 üzerinden en az 160 puan. 

Kuveyt 

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. 

Liberya  

 

“West African Examination Council– (International) Senior School Certificate 
Examination (WAEC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili 
olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. 

Libya  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. 

Lübnan 

 

Lübnan Bakalorya (General Secondary Education Certificate) sınavının, 
başvurulan programla ilgili olmak üzere, Temel Bilimler (General Sciences) 
ve Yaşam Bilimleri (Life Sciences) dallarında 20 üzerinden 13, diğer dallarda 
20 üzerinden 11. 

Makedonya 

 

Merkezi Lise Bitirme (Matura) sınavından 5 üzerinden en az 3. 

Mısır  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. 

Moğolistan 

 

Merkezi Üniversite Giriş Sınavında başvurulan programla ilgili dört alanın her 
birinde 800 üzerinden en az 600 puan. 

Nijerya  

 

“West African Examination Council– (International) Senior School Certificate 
Examination (WAEC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili 
olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. 

Pakistan 

 

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma (Higher Secondary Certificate 
(HSC) / Intermediate) notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60. 

Ruanda 

 

Ruanda AGSCE (Rwanda Advanced General Secondary Certificate 
Examination – RAGSCE) sınavının AL (Advanced level) “principal” 
seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve ayrıca, bunlardan başvurulan 



programla ilgili iki konudan en az B notu almış olmak. 

Rusya Federasyonu 

 

 

Merkezi Devlet Sınavının (Unified State Examination - EGE), en az ikisi 
başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %70.  

Sierra Leone 

 

“West African Examination Council– (International) Senior School Certificate 
Examination (WAEC – SSCE)” sınavının, üçü başvurulan programla ilgili 
olmak üzere, beş konusundan toplam en fazla 21 puan. 

Sri Lanka 

 

Sri Lanka GCE-AL (Sri Lanka G.C.E Advanced Level) sınavından, 
başvurulan programla ilgili üç konudan en az BBC notları almış olmak. 

Suriye 

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. 

Suudi Arabistan 

 

Başvurulan programla ilgili dalda Lise Diploma Notu en az %90 ve ayrıca, 
“Qudurat” sınavından en az %70. 

Tanzanya 

 

Başvurulan programla ilgili alanda “İkinci Sınıf” (Division Two) Tanzanya 
Lise Diplomasına (Tanzanian Advanced Certificate of Secondary Education - 
ACSE) sahip olmak. (İkinci Sınıf Diploma Koşulları: “General Studies” 
konusundan geçmiş ve en az ikisi “principal” seviyede olmak üzere üç 
konudan toplam en fazla 12 puan almış olmak.) 

Tunus 

 

Tunus Bakalorya (Baccalaureate of Secondary Education) sınavının, 
başvurulan programla ilgili olmak üzere, Edebiyat (Literature) dalında 20 
üzerinden 12, diğer dallarda 20 üzerinden 14. 

Uganda 

 

Uganda ACE (Uganda Advanced Certificate of Education - UACE) sınavının 
AL (Advanced Level) “principal” seviyesinde en az üç konusundan geçmiş ve 
ayrıca, bunlardan başvurulan programla ilgili iki konudan en az C notu almış 
olmak. 

Ukrayna 

 

Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian External Independent Test), en az iki 
konu olmak üzere başvurulan programla ilgili konuların not ortalaması 200 
üzerinden en az 165 puan. 

Umman 

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. 

Ürdün  

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 70. 

Yemen 

 

Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 80. 

Zimbabve 

 

Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir B ve iki C notu alınmış 
üç "Zimsec" A seviyesi. 

 
 


