TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DİPLOMA PROGRAMI
MEZUNLARINA SUNDUĞU OLANAKLAR:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler,
Tıp Fakültesi’ne %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler belli koşulları sağlamaları ve ilk
kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek
%100 burslu okuma hakkı elde edebilirler.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
IB diploma notu 32 ve üzeri olan öğrencilere,
- Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş
iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanır.
- Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş
iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.
- Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş
iseler, bakiye % 75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun
olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Başkent Üniversitesine yerleştirilen adaylardan IB
Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25’i oranında burs verilir.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup, Üniversiteyi tercih eden ve kesin kayıt
yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;
40 ve üstü olanlara %100,
35-39 arası olanlara %75,
30-34 arası olanlara %60,
24-29 arası olanlara %25,
23 ve aşağısı olanlara %10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Liselerin İngilizce IB programından mezun öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki
öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans
programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %20 indirimden
yararlanırlar.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer
liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne
yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle (MF, TM, TS veya DİL) öğrenci alan ve puanlarının
yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak
istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir.
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıdaki oranlarda burslar verilir:
40 ve üstü 100%
35-39 75%
30-34 60%
24-29 25%
23 ve altı 10%
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık
Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere
verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim
ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
IB diploma notu 40 veya üstü, Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri durumunda
ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp
Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 40 veya üstü, olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan
türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt
sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden
en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 36 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri
durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması
koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 35 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri
durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması
koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 34 veya üstü, olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında belirtmeleri
durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması
koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş
yapabilirler.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu okullarından IB diploması ile mezun olup, diploma
notu 42 ve üzeri olan öğrencilere %95, diploma notu 32 ve üzerinde olanlara %50 indirim
uygulanır.
MEF ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB) diplomalarına sahip olup MEF
Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim
görmeye hak kazanan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu
sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil
toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup,
Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversiteye yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 3339 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden % 100
oranında indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
IB diploma notu 32 ve üzeri olup %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti
muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti
muafiyetleri %75'e yükseltilir.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
IB diploma notu 34 ve üzeri olan öğrencilere “Diploma Katkı Bursu” verilir. Diploma Katkı
Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.
TED ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i
alınmaz.
Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin
%50’si alınmaz.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü, olan öğrencilere
- Yeditepe Üniversitesinin ücretli programlarını ilk 5 tercihleri arasında gösterip
yerleştirilmeleri kaydıyla, ilgili öğretim ücreti üzerinden %25 indirim;
- Temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri
programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet sağlanır
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