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Öğrencilerimiz ilk yıllarında aldıkları ortak dersler sayesinde hangi 
bölümün kendileri için uygun olduğuna karar verip ikinci yıllarında

hiçbir koşul olmaksızın diledikleri bölümü seçerler.



Ekonomi Bölümü
TEDÜ Ekonomi Bölümü’nün misyonu; 

sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde güncel 

iktisadi konuların anlaşılması için öğrencilerine 

modern İktisat teorisinin yanında iktisadın 

analitik ve nicel yöntemlerini sunmaktır.

TEDÜ Ekonomi Bölümü, uluslararası 

standartlara uygun eğitim ve araştırma 

faaliyetleri kurgulayarak, toplumun şu an ve 

gelecekte karşılaşacağı küresel, ulusal ve 

yerel iktisadi konuların daha iyi anlaşılmasını 

sağlamayı hedeflemektedir.

İleri bilgisayar teknolojileri, sürekli 

değerlendirme, projeler, grup çalışmaları 

ve sunumlarla desteklenen uygulamalara 

dayalı eğitim yapısı, TEDÜ Ekonomi 

Bölümü’nün temel avantajıdır. Bölümümüz, 

öğrencilerinin akademik, profesyonel ve 

sosyal yetkinliklerinin gelişimini sürekli olarak 

desteklemektedir. Staj yönetmeliği ve farklı 

sektörlerden istihdam ettiği öğretim üyelerinin 

katkılarıyla, öğrencilerinin çeşitli iş alanları ve 

imkânları hakkındaki bilgilerini artırmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimizin proje, 

rapor ve ödev hazırlamalarında yardımcı 

olmak amacıyla karar analizi, istatiksel analiz, 

risk yönetimi ve proje yönetimi ile ilgili 

yazılımların kullanıldığı birçok uygulamalı ders 

bulunmaktadır.



Ekonomi Bölümümüz, kantitatif analiz ve 

bilgisayar uygulamalarının programa dâhil 

edildiği dersler sunmaktadır. Ekonometri 

I, Ekonometri II, Sosyal Bilimciler için Veri 

Analizi, Uygulamalı Ekonometri, Zaman Serisi, 

Panel Veri Analizi, Uygulamalı Ekonometri 

derslerinde, Excel ve Stata paket programları 

kullanılarak uygulamalı analiz yapılmaktadır. 

Mikroekonomi I ve II, Makroekonomi I ve II, 

Oyun ve Strateji, Deneysel İktisat dersleri ise 

vaka çalışmaları ve deneyleri içermektedir. 

Uygulamalı Dersler:

• İktisadi kavram ve ilkeleri derinlemesine bilirler.

• İktisat kuramı ve modelleme yaklaşımlarını 

anlayabilirler.

• Nitel ve nicel verileri düzenleme, kavrama, analiz 

etme ve değerlendirme becerisine sahip olurlar.

• Güncel ekonomik konuları sebep-sonuç 

ilişkisi çerçevesinde değerlendirebilirler.

• Mantıklı sonuçlar ortaya koyarak problemi 
fark edebilir ve ana fikirden kopmadan bu 
problemi sadeleştirebilirler.

• Problemlere nicel yöntemleri ve hesaplama 
tekniklerini uygulayabilirler.

• Politika konularına eleştirel bir iktisadi 

düşünce geliştirirler.

• İktisadın uzmanlaşma alanları hakkında bilgi 

sahibi olurlar.

• Analitik ve özgür düşünme yetisine sahip 
olurlar.

TEDÜ Ekonomi Bölümü

Öğrencilerinin Kazanımları
TEDÜ’nün uyguladığı liberal eğitim sisteminden 

dolayı burayı seçmeye karar verdim.
Ekonomi Bölümü’nde okurken aynı zamanda

çift ana dal öğrencisi olarak İşletme Bölümü'nde 
okuyorum. Erasmus+ deneyimi edindim ve

Ekonomi ve Finans Topluluğu’nun başkanlık görevini 
yürütüyorum. Stajlarımızda ve iş yaşamını

deneyimlediğimiz şirketlerde, ne kadar dolu dolu ve 
çok yönlü bir eğitim aldığımızı anlayabiliyoruz.

İşte bu yüzden bölümümüz, gelecekteki
iş yaşamımızın bir simülasyonu olarak karşımıza 
çıkıyor ve mezun olduğumuz zaman bizleri çok 

yönlülüğümüzle öne çıkararak, fark yaratmamıza 
neden oluyor.

Eda İnce, 
Ekonomi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi





TEDÜ İşletme Bölümü’ne girdiğim günden beri en yoğun olarak hissettiğim şey
öğretim üyelerimizin bizlere verdikleri değer. Dersleri alırken akademisyenlerimiz sürecin hem 
verimli hem de keyifli geçmesi için çaba sarf ediyorlar. Bununla birlikte gelecek hakkındaki
kaygılarımızı da anlayarak bizlere rehberlik ediyorlar. Bu da bizlerin hem bölüme hem de 
TEDÜ’ye olan aidiyet duygumuzu artırarak üniversite tecrübesinde fark yaratıyor.

Eyüp Uç
İletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi



İşletme Bölümü

TEDÜ İşletme Bölümü’nün amacı; 

öğrencilerimize işletmelerin yönetiminde 

yararlanılan temel bilgi setini ve bilimsel 

altyapıyı öğretmek, güncel konuları tartışmak 

ve yeni uygulamaları tanıtmaktır. Bunu yaparken 

de iletişim becerilerini, güncel teknolojik 

gelişmeleri takip edebilmeyi ve sorgulayıcı 

olmayı öğrencilere temel beceriler olarak 

kazandırmaktadır.

Bölümümüz,
öğrencilerine güçlü bir
altyapı üzerine kurulmuş
İşletme eğitiminin yanında; 
değişen ve karmaşıklaşan 
küresel iş dünyasının
ekonomik, politik, etik ve
yasal süreçlerini
değerlendirme yetileri 
kazandırmaktadır. 

Mezunların işletme bilgisi, 
iletişim becerisi, yenilikçi ve 
eleştirel düşünme, kişisel 
ve sosyal sorumluluk alma 
özellikleriyle fark yaratması 
hedeflenmektedir. 

Tüm dersler, iş dünyasının güncel
ve değişken ortamında karşılaşılabilecek 
problemlere çözüm üretme yollarını öne 
çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Dersler ve 
etkinlikler; vaka çalışmaları, sınıf sunumları, 
konuk konuşmacılar, saha gezileri, 
benzetimler (simülasyon) ve yarışmalar ile 
zenginleştirilmektedir.

İşletme ve Girişimciliğe Giriş, İşletmeciliğin 
Temelleri, Finansal Muhasebe, Yönetim 
Muhasebesi, Şirketler Finansmanı, Üretim ve 
Operasyonlar Yönetimi gibi temel işletme 
dersleri, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik 
işlenmektedir.

TEDÜ İşletme Bölümü

Öğrencilerinin Kazanımları

Çalışma Alanları

Öğrencilerimizin edindiği araştırma tecrübesi 

ve analitik düşünme odaklı eğitimleri, 

onlara yurt içi ya da yurt dışındaki saygın 

üniversitelerde yüksek lisans ve doktora 

derecelerinin yolunu açmaktadır. 

Bunun yanı sıra, işletme uygulamalarına 

dayalı eğitimleri ve stajlarıyla iş dünyasına 

atılmak için gerekli altyapıya da sahip olan 

mezunlarımız; yurt içinde ve yurt dışında, 

özel sektörde ya da kamu sektöründe, 

uluslararası şirketlerde, üretim ya da 

servis sektöründe, bankalarda ve finansal 

kurumlarda yönetici, uzman ya da 

araştırmacı olarak görev alabilmektedirler.

TEDÜ İşletme Bölümü, 

dünyaca tanınan Pearson 

BTEC HND programına 

Türkiye’den dahil olan 

ilk işletme bölümüdür. 

Bu programa katılan 

öğrencilerimiz, programı 

başarı ile tamamladıklarında 

uluslararası şirketlerce tanınan 

bir sertifikaya sahip olurlar. 

Programın seçenekleri 

arasında yer alan iki yıllık 

HND programını bitiren 

öğrencilerimiz, İngiltere’deki 

aynı programa dahil bir 

üniversitede bir yıl daha 

öğrenim görerek çift diploma 

hakkı elde edebilir.

• Teknik bilgiye ek olarak, sosyal bilimleri de 

çok iyi tanıyarak mezun olurlar.

• Aktif olarak uluslararası değişim 

programlarına katılırlar.

• Zorunlu stajlar sayesinde pazarlama, 

muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi 

farklı işletme alanları hakkında tecrübe edinir 

ve iş dünyasına hazırlanırlar.

TEDÜ İşletme Bölümü, üniversite-sektör iş 

birliklerine azami önem vermektedir. 

Bu çerçevede, derslerde teorik bilgilerin 

aktarılması yanında konular hakkında 

önde gelen sektör temsilcileri ile 

öğrencilerin bir araya gelerek, Türkiye ve 

dünya uygulamaları hakkında bilgi sahibi 

olmaları amaçlanmaktadır.



Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler 
Bölümü
TEDÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü; toplum ve siyaset hakkında 

eleştirel ve derinlikli bir anlayış geliştiren ve 

disiplinlerarası bilgi birikimini olanaklı kılan bir 

eğitim olanağı sunmaktadır. Öğrencilerimizin 

entelektüel ve profesyonel donanımlarını, 

bilgi birikimlerini geliştirmelerine yardımcı 

olmak amacıyla farklı disiplinleri kapsayan 

ders havuzlarından seçenekler sunulmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerimizin programı 

tamamlamadan önce yoğunlaşma alanlarına 

göre İngilizce dışında en az bir yabancı dil 

daha öğrenmeleri teşvik edilmektedir.

• Uluslararası Politik Ekonomi

• Siyasal Sinemada Temel Eserler

• Global Siyaset

• Eleştirel Uluslararası İlişkiler Kuramları

• Uluslararası Ekonomi Politik

• Çağdaş Türkiye’de Siyaset

• Siyaset Teorisi

• Sanat ve Politika

• Mezuniyet Projesi ve Seminer

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

alanında teorik yaklaşımların, düşüncelerin 

ve kavramların bilgisine sahip olurlar ve bu 

bilgiyi sorun alanlarına uygulayabilirler. 

• Bağlantılı olabilecek diğer disiplinleri 

(sosyoloji, iktisat, psikoloji, hukuk, tarih) 

sentezleyen disiplinlerarası bir bakış açısı 

kazanırlar.

Fark Yaratan Dersler:

TEDÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğrencilerinin Kazanımları

• Yerel, ulusal ve uluslararası politika ile ilgili 

açık, mantıklı ve tutarlı sorular ve savlar 

oluşturma yeteneğine sahip olurlar, eleştirel 

ve yaratıcı düşünürler.

• Politik ve toplumsal gelişmelere ilişkin, 

bireysel olarak ve/veya disiplinlerarası ekipler 

içerisinde yer alarak politika analizi yaparlar. 

• Güçlü bir sosyal sorumluluk vizyonuyla, 

iyi çalışma alışkanlıklarına, zaman yönetimi 

nosyonuna ve öz disipline sahip olurlar.

• Araştırma yöntemleri ve akademik etik 

hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar ve 

bu bilgiyi teorik ve/veya uygulamalı araştırma 

projelerinde kullanabilirler.

• Saygın sosyal bilimler literatürünü 

ayırt edebilir, takip edebilir ve farklı bilgi 

kaynaklarını kullanma becerisini geliştirirler.

• Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişimde 

yüksek başarı gösterirler ve ayrımcı 

unsurlardan arınmış bir dil benimserler.

TEDÜ Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Lisans 

Programı, öğrencilerini, ulusal ve uluslararası 

arenada oldukça geniş bir kariyer yelpazesine 

hazırlamaktadır. Mezunlarımız, bakanlıklar 

ve diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra; 

özel ve kamu bankaları, medya kuruluşları, 

uluslararası örgütler, muhtelif ulusal ve 

uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev 

alabilmektedirler. 

Çalışma Alanları



Fakülteye ilk girdiğim günden itibaren akademisyenlerimizle
aklımdaki her soru için direkt olarak iletişim kurabiliyorum,

bu sayede ne bölüm seçim sürecimde ne de eğitim hayatım süresince 
cevabına ulaşamadığım herhangi bir soru işareti ile karşı karşıya kalmadım.

   Zeynep Berra Balkan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi



TEDÜ Bursları
5 fakültede 23 lisans programı ile eğitim veren TED Üniversitesi’nde, öğrencilerin %92’sine çeşitli burs 
olanakları sunulur. Bu burslar, TEDÜ’ye giriş sırasında sağlanan ve öğrenim sırasında sağlanan burslardır.

TEDÜ'ye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar

• Tam Burs

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kontenjan Bursları

Tam burslu programlara Ankara il merkezi 

dışından yerleştirilen öğrencilerimizden; 

yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde 

ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine 

giren öğrencilerin tümü, dört kişilik odalarda 

kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere 

ücretsiz yurt hakkına sahip olur. 

Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt 

imkânından yararlanmak istemezlerse kendilerine 

bir ödeme yapılmaz, daha sonra talep edenlere 

imkânlar çerçevesinde yurt sağlanır.

YKS Kontenjan Bursları (Tam Burs ve %50 Burs), 

İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan

öğrencilerimiz için azami altı yıl, doğrudan birinci 

sınıfa başlayan öğrenciler için azami beş yıldır. 

Bursların devamı için akademik başarı koşulu 

aranmamaktadır.

Daha önce herhangi bir üniversitenin lisans 

programından mezun olan öğrenciler ile TED 

Üniversitesi’nde burslu/ücretli statüde kayıtlı olup 

YKS yolu ile yeniden yerleştirilen öğrenciler ancak 

burssuz (ücretli) statüde kayıt yaptırır.

Başarısızlık veya azami süresi dolduğu için İngilizce 

Dil Okulu’ndan / lisans programından ilişiği kesilen 

öğrencilerin, YKS yolu ile yeniden yerleştirildiğinde 

yeni kazanılan hakları geçerlidir. 

• %50 Burs



Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakalorya, AP, BTECH ve 

GCE Bursları
Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakalorya, AP, BTECH ve GCE Bursları, 

Üniversitemize YKS yolu ile yerleşen öğrencilerden, aşağıda belirtilen 

diploma/uluslararası bitirme sınavı sonucu olan ve belirtilen puanları 

sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) 
Bursu ve Burs Oranları:

Uluslararası Bakalorya Notu
32-37
38 ve yukarı

Burs Oranı (%)
25
50

Fransız Bakalorya Bursu ve Burs Oranları:

Fransız Bakalorya Diploma Notu
14-16
17 ve yukarı

Burs Oranı (%)
25
50

AP (Advanced Placement) Bursu

AP Notu
4, 4, 4
5, 5, 5

Burs Oranı (%)
25
50

Başvurulan programla ilgili dalda en az 3 AP dersi tamamlayan öğrenciler için 

burs oranları:

BTEC (Business and Technology Education Council) Bursları

BTEC Programı
Certificate
Subsidiary Certificate

Burs Oranı (%)
D*
D*

Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Sertifika ya da Diploma

Programları’nı tamamlayan öğrenciler için burs oranları:

Burs Oranı (%)
15
20

90 Credit Diploma
Diploma (120 Credit)
Extended Diploma
Extended Diploma

D*D*
D*D*

D*DD
D*D*D veya D*D*D*

25
25
25
50

GCE (General Certificate of Education) Bursları
Başvurulan programla ilgili dalda en az 3 A Level dersi tamamlayan

öğrenciler için burs oranları:

A Level Notu
İki dersten A, A

Üçüncü dersten B veya C

Üç dersten A, A, A veya üstü

Burs Oranı (%)
25

50

Uluslararası Bakalorya Bursu, Fransız Bakalorya Bursu, AP Bursu, 

BTEC Bursları ve GCE Bursları; İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine 

başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa 

başlayan öğrencilerimiz için azami beş yıldır. 

Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmamaktadır.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin ilgili evraklar ve dilekçe ile 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekir.



Bilim İnsanı Bursu, liselerin Bilim İnsanı 

Programı’ndan mezun olan öğrenciler ile TÜBİTAK 

tarafından düzenlenen uluslararası olimpiyatlarda 

derece alan öğrencilere %25 ek burs olarak verilir. 

Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine 

başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, 

doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz 

için azami beş yıldır. 

Bursun devamı için akademik başarı koşulu 
aranmamaktadır.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin ilgili evraklar 

ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru 

yapmaları gerekir. 

Bilim İnsanı Bursu

Ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki 

başarısını artırmak, nitelikli sporcuların 

yetişmesine katkı sağlamak, spor dallarında üstün 

başarılı adaylara farklı kariyer olanakları sunmak, 

sporcuların akademik kariyerleri ile birlikte spora 

devam etmelerini sağlamak ve sporculara 

yükseköğretime geçişlerinde destek olmak 

amacıyla verilen burstur.

TEDÜ’ye giriş sırasında sağlanan burslar 

kapsamındaki Sporcu Bursu, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan 

mutabakat uyarınca sağlanmaktadır. 

Belirtilen alanlarda son dört yıl içinde başarılı 

olduğu belgelendirilen sporculara,

eğitim-öğretim süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla 

%100 oranında eğitim bursu olarak verilmektedir.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin tercih 

döneminde ilgili evrakları ile Üniversitemize 

gelerek ya da ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr 
adresine ileterek başvurması gerekmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sporcu Bursu

Olimpik ve Paralimpik spor dallarında 
düzenlenen ve uluslararası federasyonların 
yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında 
en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en 
az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma 
ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile 
Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, 
Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde 
düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası 
Finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası 
yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, 
Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve 
Avrupa Kupaları Finalleri’ne katılan sporcular. 

Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine 
başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, 
doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz 
için azami beş yıldır. Bursun devamı için akademik 
başarı koşulu aranmamaktadır.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin ilgili evraklar 
ve dilekçe ile Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’ne 
başvuru yapmaları gerekir.

•  3. Grup

Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, 
Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve 
Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa 
Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, 
Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya 
ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, 
Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam 
Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış 
Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları 
Federasyonu) tarafından düzenlenen dünya 
şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve 
Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile 
Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular.

•  2. Grup

Olimpiyat, Paralimpik Deaflimpik Oyunları, 
Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor 
dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve 
Avrupa şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa 
Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler 
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları 
Finalleri’nde madalya kazanan sporcular.

•  1. Grup



TEDÜ’de
Öğrenim Sırasında
Sağlanan Burslar

Akademik Başarı Bursu, ücretli ve kısmi burslu 

lisans öğrencilerimize verilir. Akademik Başarı 

Bursu’na hak kazanmak için “TED Üniversitesi 

Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesi”ndeki 

koşulların tümünün sağlanması gerekir.

Akademik Başarı Bursu’na hak kazanmak için 

normal eğitim-öğretim süresi içinde olmak; 

genel not ortalaması ve son iki yarıyılın not 

ortalaması 3.00 ve 3.00’ün üstünde olmak; 

Erasmus ve/veya değişim programları 

çerçevesinde alınan dersler dahil, Güz ve Bahar 

Yarıyılı’nda ilgili lisans programı müfredatının 

belirlenen en az ders yükünü alıyor olmak; son 

iki yarıyılda F, FX ve W notu almamış olmak; 

son iki yarıyılın not ortalamasına göre program 

bazında birinci, ikinci ve üçüncü olmak gerekir.

İngilizce Dil Okulu’nu bir yarıyıl sonunda 

tamamlayan öğrencilerimiz, diploma 

programına başladıkları üçüncü yarıyıl 

sonunda ve kayıtlı oldukları program bazında 

değerlendirilir. 

Akademik Başarı Bursu Oranları:

• Birinci olan öğrenci, öğrenim ücretini ödemez.

• İkinci olan öğrenci, öğrenim ücretinin %75’ini 

ödemez.

• Üçüncü olan öğrenci, öğrenim ücretinin 

%50’sini ödemez. 

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu, lisans 

öğrencilerimizin Üniversitemizin ihtiyacı olduğu 

birimlerinde çalışmaları karşılığı verilen burstur.

Bu bursun verilmesinde öğrencilerin ihtiyacı 

ve başarısı esas alınır. Bu burstan yararlanan 

öğrencilerimize, saat başı ücret ile haftada 

15, ayda 40 saati geçmeyecek biçimde 

Üniversitemizin ihtiyacı olduğu birimlerinde 

çalışma olanağı sağlanır.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu’ndan yararlanmak 

için genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan 

ve en az bir akademik yılı tamamlamış olan 

öğrencilerimiz başvuru yapabilir.

Bu burs, bir akademik yıl süresince verilir. Burs, 

öğrencinin talebi ve ilgili akademik veya idari 

birimin onayı üzerine yaz dönemine uzatılabilir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu alan 

öğrencilerimizin, her akademik yılın başında 

yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 

değerlendirme yapılır. 

Kısmi Zamanlı Çalışma BursuAkademik Başarı Bursu

Bu burs, bir akademik yıl süresince verilir. Burs, 
öğrencinin talebi ve ilgili akademik veya idari 
birimin onayı üzerine yaz dönemine uzatılabilir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu alan 
öğrencilerimizin, her akademik yılın başında 
yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 
değerlendirme yapılır. 



TED Üniversitesi’nde öğrenim sırasında 
sağlanan burslar kapsamındaki Sporcu 
Bursu, son iki yıl içerisinde sportif başarı 
göstermiş öğrencilere ek burs şeklinde 
verilen burstur. Sporcu Bursu’nun usul ve 
esasları ile ilgili spor dalları, Türk Eğitim Derneği 
Yükseköğrenim Vakfı (TEDYÜV) tarafından 
belirlenir. 

Sporcu Bursu’nun usul ve esasları ile ilgili spor 
dalları, Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim 
Vakfı (TEDYÜV) tarafından belirlenir. 

İngilizce Dil Okulu’na ve lisans programlarına 
yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başvuru 
sırasında akademik başarı şartı aranmaz. 

Sporcu Bursu bir yıl süreyle verilir. Bu bursu 
alan öğrencilerimizden başvuru koşullarını 
sağlayanların, her akademik yılın başında 
yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 
değerlendirme yapılır.

Sporcu Bursu

Destek Bursu, maddi gereksinimi olan 

öğrencilerimize yurt bursu, kitap bursu, yemek 

bursu veya öğrenim ücreti indirimi olarak verilir. 

Destek Bursu’ndan yararlanmak için bir önceki 

akademik yılda TEDÜ’de kayıtlı olan, İngilizce 

Dil Okulu’nu başarıyla bir yılda tamamlamış olan 

ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan 

öğrencilerimiz başvuru yapabilir.

Burstan yararlanmak için ilan edilen tarihlerde 

başvuru yapılması gerekir. Burs süresi, miktarı 

ve koşulları burs kararında belirtilir. Kitap 

bursundan sadece İngilizce Dil Okulu öğrencileri 

yararlanabilir.

Destek Bursu bir yıl süre ile verilir. Bu bursu alan 

öğrencilerimizin her akademik yılın başında 

yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 

değerlendirme yapılır.

Destek Bursu

Bu burs, ilgili kişi/kurumlar tarafından 
belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere 
verilir. Bursun kontenjanları, tahsisi, bursun 
süresi, tanınacak ayni ve/veya maddi 
imkanlar, bursun verilmesi ve devamına 
ilişkin koşullar ve benzeri konular, burs fonu 
sahibi ile Üniversitemiz arasında imzalanan 
protokolde belirtilir.

Burstan yararlanmak için öğrencilerimizin 
başvuru yapması gerekir. Başvurular 
değerlendirilir ve Burs Komisyonu’nun önerisi 
ile burs fonu sahibi tarafından karara bağlanır.

TED Üniversitesi Bursları ile ilgili daha detaylı 
bilgiye "TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri 
için Burs Yönergesi"nden ulaşabilirsiniz. 

Kişi ve Kurumlar Tarafından 
Sağlanan Tahsisli Burslar

Burslarla ilgiliBurslarla ilgili

detaylı bilgi içindetaylı bilgi için

Aile Bursu, TED Üniversitesi'nde çalışan 

personelin çocuklarına veya eş zamanlı olarak 

öğrenim gören kardeşlerin her birine verilen 

burstur. 

TEDÜ’de çalışan personelin TEDÜ’de öğrenim 

gören çocuklarına ise %25 ek burs şeklinde 

verilir. Eş zamanlı öğrenim gören kardeşlerin 

her birine %10 ek burs olarak verilir. 

Öğrencilerin bu bursu alabilmesi için ücretli 

statüde olmaları gerekir. 

Aile Bursu bir yıl süre ile verilir, her akademik 

yılın başında yeniden başvuru yapılır 

ve koşulların geçerliliğine göre tekrar 

değerlendirilir.

Aile Bursu
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