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TASNİF DIŞI 
* Doldurulduğunda “Gizli” gizlilik dereceli doküman özelliği kazanır. 

 

1-KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı – Soyadı  

Uyruk  TC No  

Telefon  e-posta  

Adres  
 

2-BAŞVURU BİLGİLERİ 

Başvuru Şekli ☐ Aynı programa kayıt ☐ Üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayan 

Başvuru Yapılan 
Fakülte / Enstitü  

Program  

YKS ile TEDÜ’ye 

yerleşme bilgileri 

Yerleşme yılı  

Yerleşme puanı  

(Erkek öğrenciler için) 
☐ Askerlik yaptım Terhis Tarihi  

☐ Askerlik yapmadım Tecil Tarihi  

Terör suçundan hüküm 

giyme durumu 
☐ Hayır ☐ Evet 

Nüfus bilgilerinde 

değişiklik olma 

durumu 
☐ Hayır, değişmedi 

☐ Evet, değişti 

Önceki Adı-Soyadı: 
 

BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİ 
05.07.2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanunun Madde-

35 ile 2547 sayılı kanuna eklenen Geçici Madde 83 hükümlerine göre verilen haktan yararlanmak istiyorum. 

Başvuru sırasında beyan ettiğim bilgi ve/veya belgelerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder bilgilerimde bir 

eksiklik veya yanlışlık dolayısıyla uğrayacağım maddi ve manevi zarardan dolayı TED Üniversitesinden 

herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi kabul eder, 

Gereğini saygılarımla arz ederim.  

 

 

Tarih/Adı Soyadı/İmza 
 

3- BAŞVURU BELGELERİ 

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda listelenmektedir. Başvuru sırasında beyan etmeniz gereken 

belgeleri lütfen dikkatlice inceleyiniz ve bu başvuru formunun eki olacak şekilde teslim ediniz. 
Belgelerin son 15 gün içinde alınmış olması gerekmektedir. 

 Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 

veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler af başvurusunda bulunamayacağından başvuru 

formuyla beraber terör suçundan hüküm almadığına dair sabıka kaydı belgesi (Savcılıktan / e- 

Devlet'ten alınabilir.) 

 Vukuatlı nüfus kağıt örneği (e- Devlet'ten alınabilir.) 

 1 adet fotoğraf 

 (Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayanlar için) ÖSYM sonuç belgesi 

 (Diploması TEDÜ’de olmayanlar için) Lise diplomasının aslı 

 Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (askerlik şubesinden ve/veya e-Devlet’ten alınabilir.) 

NOT 

 7417 Sayılı kanundan yaralanmak isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 07/11/2022 mesai 

saati sonuna kadar bizzat veya noter vekaleti ile başvuracak ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 

öğrenimlerine başlayacaktır. Posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 Bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar "Terhislerini Takip 

Eden 2 Ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen 

haklardan" yararlanabilecektir. 

 


