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TED ÜNİVERSİTESİ 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN 

GEÇİCİ 83. MADDESİ İLE ÖĞRENİMLERİNE BAŞLAYACAK OLAN 

ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULAMA İLKELERİ 

 

1. Af Kanunu uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce başarılı olduğu derslere 

intibakı, bağlı olduğu bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanır.  

 

2. Kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 

intibak edildikleri yarıyıl dikkate alınarak hesaplanır. Öğrencilerin intibakının 

yapılacağı yarıyıl, transfer edilen kredi toplamının (CrF) 17'ye bölünmesi sonucu elde 

edilen sayının en yakın tam sayıya yuvarlanması ile bulunur.  

 

3. Af ile kayıt yaptıran öğrenciler, 2022-2023 Akademik yılında TED Üniversitesine yeni 

kayıt yaptıran öğrenciler için belirlenmiş öğretim ücretlerini ödeyeceklerdir.  

 

4. Af ile kayıt yaptıran öğrenciler ÖSYM ile yerleşenler ilk kayıt yaptırmaya hak 

kazandıkları veya ilk kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYM bursundan, yatay geçiş ile gelen 

öğrenciler geçiş yaptıkları programın Üniversiteye yerleştikleri/kayıt yaptırdıkları yıla 

ait ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranlarından faydalanırlar.  

 

5. İngilizce Dil Okuluna yapılan intibaklarda azami bursluluk suresi 4+2, fakültelere 

doğrudan yapılan intibaklarda ise, 4+1 yıldır.   

 

6. Öğrencinin bursluluk süresi, bu kararın 2’nci bendinde belirtilen esasa dayalı olarak, 

azami bursluluk süresinden intibak dönemine kadar geçen süre düşülerek belirlenir.  

 

7. Bursluluk ve kalan eğitim-öğretim süreleri hesabı yarıyıl esasına göre yapılır. 

 

8. Üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayan, İngilizce hazırlık eğitimini 

tamamlamadan ayrılan veya İngilizce hazırlıkta başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen 

öğrenciler, İngilizce yeterlik sınavına girerler.  Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler 

lisans programına başlarlar. EPE sınavından başarısız olan öğrenciler, İngilizce hazırlık 

programına devam ederler. 

 

9. 16 Eylül 2022 kadar başvuru yapan ve 23 Eylül 2022 tarihine kadar öğretim ücretini 

yatıran öğrenciler 2022-2023 Güz yarıyılında öğrenimlerine başlayacaktır. 19 Eylül 

2022 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve 02-13 Ocak 2023 tarihleri 

arasında öğretim ücretini yatıran öğrenciler ise, 2022-2023 Bahar yarıyılında derslere 

başlayacaklardır. 

 

10. Af kanunundan faydalanarak TED Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler başka bir 

üniversiteye yatay geçiş ile kayıt yaptıklarında ve bunu belgelediklerinde, TEDÜ’ye 

ödedikleri öğrenim ücreti kendilerine iade edilecektir. 

 

11. Lisansüstü programlara Af Kanunu uyarınca başvuran öğrencilerin intibakları, ilgili 

Enstitü anabilim dalı tarafından yapılacaktır.  

 

12. Öğrenciler TED Üniversitesine kayıt yaptırdıkları tarih itibariyle, yürürlükteki güncel 

mevzuat hükümlerine tabi olacaklardır.  


