
 

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

OPPORTUNITIES AT TURKISH UNIVERSITIES FOR IB DIPLOMA GRADUATES 

 

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – ACIBADEM FACULTY OF MEDICINE 

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. 

Students with an International Baccalaureate (IB) diploma and a diploma grade of 32 or 
higher will be placed in the Faculty of Medicine with a 50% scholarship. Students must meet 
certain conditions, and if they submit the relevant documents during registration, they will be 
deemed exempt from the remaining tuition fee. They can obtain the right to study with a 
100% scholarship. 

 

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. 

Students with an IB diploma grade of 32 and above, 

- If they are placed in the undergraduate programs of Bahçeşehir University without a 
scholarship quota, 25% of the tuition fee announced on the date of enrollment is provided 
with a scholarship. 

- If they are placed in the programs of Bahçeşehir University, which are announced as 50% 
scholarships, a 25% scholarship is provided over the remaining 50% tuition fee. 

- If they are placed in the programs of Bahçeşehir University, which are announced as 25% 
scholarships, a 25% scholarship is provided over the remaining 75% tuition fee. 

 

 

 

 

 



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. 

According to the results of the Student Selection Exam, for those whose IB DP grades are 
between 40 and 45 and placed at Başkent University, a scholarship of 25% of the tuition fee 
is given. 

 

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. 

Students who have an International Baccalaureate diploma prefer the university and have 
final registration; 

100% for those who are 40 and over; 

75% for those between 35-39; 

60% for those aged 30-34; and 

25% for those between 24-29; 

Those who are 23 and below are given a scholarship to be deducted from the tuition fee at 
the rate of 10%. 

 

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. 

Students who complete the English IB program in high school receive a 20% tuition 
discount.  

 

 

 



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. 

Students with an International Baccalaureate (IB) diploma and a diploma grade of at least 
30; if enrolled in a faculty-affiliated department at Bilkent University in the year they 
graduated from high school; students with the same score type (MF, TM, TS, or Language) 
can apply for a transfer to another department where it is insufficient to settle. The desired 
department may be under its own faculty or under another faculty. 

 

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% 

 

International Baccalaureate students are given scholarships at the following rates according 
to their diploma grade: 

40 and up: 100% 

35-39 75% 

30-34, 60% 

24-29, 25% 

23 and less than 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. 

50% of the tuition fee is not taken from these students who have received a diploma from 
the International Baccalaureate (IB) program and are placed and registered for a fee in 
undergraduate programs of the university. 

 



KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencileri çin eğitim 
ücretinin 50% ‘si 38 ve üzerinde olanlar için ise eğitim ücretinin 100% bursludur. 

Students with an International Baccalaureate (IB) diploma with a total grade of 32–37 ,50%, 
and those who have a diploma grade of  38 and over are considered 100% scholarship 
holders. 

 

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. 

Students with an IB diploma grade of 40 and above can switch to medical faculty if they 
have been placed in Molecular Biology and Genetics and if their grade point average is at 
least 3.5 at the end of their first year. In order for this to happen, students must specify 
their goals when first registering at the university. 

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. 

Students who have an IB diploma grade of 40 or higher and have been placed in a 
department that accepts students with the same score type as the Faculty of Law in the 
University Entrance Exam, can transfer to the Faculty of Law if they specify it during 
registration at the university and also on the condition that their grade point average is at 
least 3.50 at the end of the first year.  

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. 

Students who have an IB diploma grade of 36 or higher, if their grade point average is at 
least 3.00 at the end of the first year and if they  indicate it during registration at the 
university, can transfer to the Faculty of Engineering programs. 

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. 

Students who have an IB diploma grade of 35 or higher, if their grade point average is at 
least 3.00 at the end of the first year and if they  indicate it during registration at the 
university, can transfer to the Faculty of Economics and Administrative Sciences. 

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. 



Students who have an IB diploma grade of 34 or higher, if their grade point average is at 
least 3.00 at the end of the first year and if they  indicate it during registration at the 
university, can transfer to the Faculty of Humanities and Letters and Faculty of Science. 

 

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. 

Students with a grade of 42 or higher receive a 95% discount, while those with a diploma 
grade of 32 or higher receive a 50% discount.  

 

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. 

If the student has an International Baccalaureate (IB) diploma and chooses MEF University in 
his/her first three preferences, he/she will receive a 25% tuition fee scholarship. This 
scholarship includes an English preparation class. It is given for a total of five (five) years. 

 

OKAN ÜNİVERSİTESİ 

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, 
Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversiteye yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33- 
39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden % 
100 oranında indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. 

For the students (with an International Baccalaureate (IB) Diploma Program) who are placed 
in the university according to the results of the Student Selection Exam, if their IB diploma 
grade is between 33 - 39, their tuition fee is 50%; for those whose diploma grade is 40 and 
above, it is 100%. These discounts are valid during the legal education and training periods. 

 

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. 

The tuition fee exemptions of those who have an IB diploma grade of 32 and above and are 
placed in the 25% scholarship quota are increased to 50%, and the tuition fee exemptions of 
those placed in the 50% scholarship quota are increased to 75%. 

 



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. 

"Diploma Contribution Scholarship" is given to students with an IB diploma grade of 34 and 
above. Within the scope of the Diploma Contribution Scholarship, an additional 10% tuition 
fee exemption is provided. 

 

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. 

Students with an International Baccalaureate diploma grade of 32-37 are not charged 25% 
of the tuition fee. Students with an International Baccalaureate diploma grade of 38 or above 
are not charged 50% of the tuition fee. 

 

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 

Students with an International Baccalaureate (IB) diploma grade of 32 or above: 

-A 25% discount on the relevant tuition fee is provided if they are placed among the top 5 
preferences of Yeditepe University's paid programs; 

-Considering the grades they have taken in the basic field courses, an exemption that can be 
created for some courses in the first year of the program they are placed in is also provided. 

 

 

 


