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Sevgili Öğrenciler,

TED Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Sizler TED 
Üniversitesi’nin kurucu öğrencilerinden sa-
yılırsınız. Bu ayrıcalıklı konumunuzu hayat 
boyu gururla hatırlayacaksınız. Size dina-
mik, sürekli gelişen, öğrenci merkezli eği-
timin Türkiye’deki en başarılı örneği olacak 
bir üniversite sunuyoruz. Lisans eğitimini-
zin belirgin üstünlükleri olduğunu hemen 
fark edeceksiniz. Sekiz yarıyıllık eğitim-öğ-
retim programları esnek, meslek dersleriy-
le boğulmamış, başka disiplinleri anlamaya 
açık ve size gerekli bilgi yanında istihdam 
edilebilirlik açısından çok önemli olan ge-
nel becerileri kazandıran bir yapıdadır. Ders 
verme yöntemleri aktif ve etkileşimli, sizin 
öğrenmenizin temel alındığı, tek yönlü bilgi 
yüklemesinin en aza indirgendiği süreçler 
olarak hazırlanmıştır.

Sizler de derslere aktif olarak katılarak bu 
uygulamanın başarısını artırın. Göreceksi-
niz ki aktif olarak rol aldığınız derslerdeki 
kazanımlarınız büyük ve kalıcı olacaktır.

Sizler TED Üniversitesi’nin en önemli pay-
daşlarından birisiniz. Aranızda organize 
olarak tüm karar verme süreçlerine ka-
tılmanızı bekliyoruz. Sosyal ve kültürel et-
kinlikleri tetiklemenizi, ders dışı faaliyetlere 
sahip çıkmanızı, kendinizi sadece mesleki 
olarak değil, aynı zamanda kültürlü, çok 
yönlü, kozmopolit ve inisiyatif sahibi insan-
lar olarak geliştirmenizi bekliyoruz.

Uluslararası alanlarda rekabetçi olmak 
için özdisipline sahip olmak, zamanı iyi 
yönetebilmek ve çok çalışmak gerektiğini 
unutmayın. Kenarda durup şikayet etmek 
yerine öneriler geliştirin, süreçlere katılın, 
fırsatları değerlendirin. 

İçinde bulunduğunuz camia sizi önemsiyor.

Prof. Dr. Öktem Vardar
TED Üniversitesi Rektörü

REKTÖRÜN  
HOŞ GELDİNİZ MESAJI
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Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin 
vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük 
Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’te Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı 
konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye 
ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına 
ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma 
çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, 
bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün 
ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların 
öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde ku-
rulmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” 
statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Ce-
miyeti” olan Dernek, 1946 yılından itiba-
ren,“Türk Eğitim Derneği” adı altında çalış-
malarını başarıyla sürdürmektedir. Dernek 
Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği 
üzere, Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derne-
ği’nin yüksek koruyucusudur. Türk Eğitim 
Derneği, başarılı fakat maddi olanakları sı-
nırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde 
ve dışında yabancı dilde eğitim veren okul-
lar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standart-
larını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel 
platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin 
sorunları ve çözümleri konusunda toplumu 
bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının 
oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon 
edinmiş köklü bir sivil toplum örgütüdür.

Dernek, 35 okulu, 2 temsilciliği, 4 öğren-
ci yurdu, mezun dernekleri ve okullarının 
spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir.TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ’NİN

KISA TARİHİ
35

OKUL

4 
ÖĞRENCİ 
YURDU

MEZUN 
DERNEKLERİ

SPOR 
KULÜPLERİ
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TED Üniversitesi’nin Kuruluşu

TED Üniversitesi 07.07.2009 tarih, 27281 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükse-
köğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun 
No. 5913) ile Ankara’da Türk Eğitim Derneği 
Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuş-
tur. TED Üniversitesi’nin akademik birimleri 
Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 
Mimarlık Fakültesi ve İktisadi İdari ve Sos-
yal Bilimler Fakültesi olarak belirlenmiştir. 
TED Üniversitesi, liberal eğitim felsefesi ve 
ortak çekirdek programlar üzerine oturtul-
muş, öğrencilerin seçimine fırsat veren ve 
genişlik-derinlik oranları güncel ders prog-
ramlarıyla ve yenilikçi öğretme yöntemleri 
kullanarak Türkiye’de en iyi eğitim veren 
üniversite olma iddiasındadır. TED Üniver-
sitesi 4000-4500 öğrencisi olan, kaliteli 
eğitim vermenin tüm koşullarını sağlayan, 
öğrenci merkezli felsefesiyle ve uluslara-
rası bağlantılarıyla fark yaratan, öğrenen, 
araştıran ve keşfeden bir kurum olacaktır.

ÜNİVERSİTEMİZ
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TED Üniversitesi’nin Eğitim Anlayışı

Köklü bir eğitim kültüründen gelen TED camiasının temsilcisi TED Üniversitesi Türki-
ye’de en iyi eğitim veren üniversite olma iddiasındadır. “Öğrenci merkezli” eğitim an-
layışının temelini öğrenim çıktılarının tanımlanması oluşturmaktadır. Klasik “girdiye” 
dayalı yaklaşımlar öğretim süresine ve kaynaklara yoğunlaşırken, “çıktı” odaklı yak-
laşımlarda öğrencilerin ne öğrendiği dikkate alınmaktadır, performans ve mezuniyet 
aşamasındaki beceriler öne çıkmaktadır. TED Üniversitesi öğrenim çıktılarını titizlikle 
hayata geçirecektir.

Günümüzde eğitim faaliyetleri “öğretenden” “öğrenene” kaymaktadır. Öğretim üye-
sinin rolünün merkezi olmaktan çıktığı, daha ziyade ‘kolaylaştırıcı’ veya ‘öğrenme 
sürecinin yöneticisi’ konumuna dönüştüğü görülür; öğrenme sınıf ile sınırlı olmayıp, 
sınıf dışında ve öğretmensiz devam etmektedir. Dolayısıyla, yeni öğrenme-öğretme 
teknikleri ve etkin öğrenme ortamlarının benimsenmesi otomatik olarak gündeme 
gelmiştir. TED Üniversitesi yeni öğrenme metodolojilerini uygulamakta kararlıdır. 

TED Üniversitesi’nin program yapısı, liberal eğitim (liberal arts) anlayışına dayanan, 
öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici 
(integrative) eğitim felsefesini benimseyen bir müfredattır. Seminerler, öğrenen top-
luluklar (learning communities), disiplinlerarası çalışmalar, bitirme projeleri (caps-
tone experience), dosya düzenlemeler (portfolios) teşvik edilir. Lisans eğitiminde 
araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini ta-
nımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler bu müfredatın 
parçasıdır. Öğrenim çıktılarının kullanılması, doğru müfredatın hazırlanması, uygun 
öğrenme-öğretme stratejilerinin benimsenmesi ve uygun değerlendirme mekaniz-
malarının kurgulanması bir bütün oluşturur. TED Üniversitesi’nin felsefesi bu bütün-
lüğü sahiplenen, derin öğrenmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli, şeffaf süreçlere sa-
hip, paydaş katılımına ve ihtiyaçlarına özen gösteren bir eğitim sunmaktır. Bu hedefe 
uygun destek birimleri ve teşvik unsurları hayata geçirilecektir.
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Akademik Dürüstlük

TED Üniversitesi, fikir paylaşımına açık olmanın ve farklı fikirleri paylaşmanın akademik 
ortamın gelişmesinde önemli bir rol oynadığının değerini bilir. Bu nedenle öğrenciler ders-
leriyle, araştırmalarıyla, ödevleriyle ilgili olarak öğretim üyeleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla 
konuşmaları, tartışmaları konusunda cesaretlendirilir. Bu türden akademik tartışmalar, 
fikir alışverişleri akademik yaşamın özünü oluşturur. Bundan cesaretle, akademik or-
tamda bulunan herkes bu özgürlükten yola çıkarak birbirlerine güvenir ve birlikte çalışır. 
Kaynakların, bilgilerin, fikirlerin uygun kullanımını emniyete almak için ama aynı zaman-
da bu akademik diyaloğa değer vermeye devam etmek ve korumak için TED Üniversitesi 
şu politikaları benimsemiştir. Ödevlerde, sınavlarda ve diğer akademik performanslarda 
akademik sahtekârlık yasaktır. Akademik sahtekârlık, -bunlarla sınırlı olmamakla birlik-
te- “hile”yi (kasıtlı olarak izinsiz malzeme, bilgi veya çalışma yardımcılarını kullanmak veya 

kullanmaya teşebbüs etmek); “uydurma”yı (herhangi bir bilginin kasıtlı olarak çarpıtılması 
veya üretilmesi), “akademik sahtekârlığa veya tahrifata yardımcı olmayı” (bilerek akademik 
sahtekârlık yapmak isteyenlere ve yapmaya teşebbüs edenlere yardımcı olmak); “intihal 
yapmayı” (başkasına ait sözleri veya fikirleri kendisine aitmiş gibi göstermek) içerir. Üniver-
site, her topluluk üyesine saygı ve onur ile davranma ilkesine adanmıştır. Üniversite renk, 
ulusal köken, din, cinsiyet, cinsel kimlik, hamilelik, fiziksel veya zihinsel engellilik, sağlık 
durumu, soy, medeni durum, yaş, cinsel yönelim veya vatandaşlığına bakmaksızın bünye-
sindeki tüm üyelere ve adaylara eşit olanaklar sağlar, ayrımcılık ve tacizi yasaklar.
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Akademik Yıl Nedir?

TED Üniversitesi’nde bir akademik yıl; güz, 
bahar yarıyılları ile varsa yaz öğretiminden 
oluşmaktadır. Akademik yıl güz ve bahar 
dönemleri yaklaşık olarak 14-15 haftadır. 
Yaz öğretimi ise 7 hafta süreli yoğunlaştırıl-
mış dönemden oluşur. 

Akademik Takvim Nedir?

• Akademik Takvimde; bir akademik yıl 
içinde kayıt yapma, kayıt yenileme, ders 
ekleme-bırakma, dersten çekilme, sı-
navlar gibi akademik konular ile önemli 
günler yer alır. Akademik Takvime Üni-
versitemizin Web Sitesinden ulaşılabilir.

• Öğrenciler akademik takvimi takip 
etmekle yükümlüdür.
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TED ÜNİVERSİTESİ 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ (ÖZET) 
 

TARİH İNGİLİZCE HAZIRLIK 
PROGRAMI 

LİSANS 
PROGRAMLARI 

03-06 Ağustos 2015 
Pazartesi-Perşembe 

 LYS ve eşdeğer sınavlar ile lisans 
programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 

14 Ağustos 2015  
Cuma 

İngilizce Düzey Belirleme 
sınavı (EPL) 

 

18 Ağustos 2015 
Salı  

İngilizce Düzey Belirleme 
sınav sonuçlarının ilanı  

 

17 Ağustos 2015 
Pazartesi 

 LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yeni kayıt olan 
öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ihtiyaç 

bursu başvuruları için son gün 
19 Ağustos 2015  

Çarşamba 
İngilizce Yeterlilik Sınavı 

(EPE ) 
 

21 Ağustos 2015 
 Cuma 

 2015 Güz yarıyılı haftalık ders programının web’ 
de duyurulması 

25 Ağustos 2015 
Salı 

27 İngilizce Yeterlilik sınav 
(EPE) sonuçlarının 

açıklanması 

 

30 Ağustos  2015 
 Pazar 

TATİL (Zafer Bayramı) 

31 Ağustos - 01 Eylül 
2015 

Pazartesi-Salı 

LYS ve eşdeğer sınavlar ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin 
EK Kontenjan kayıtları 

03 Eylül 2015 
Perşembe 

 1.sınıf lisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders 
kayıtları 

07 Eylül 2015  
Pazartesi 

İngilizce Dil Okulu ve lisans programlarına yeni başlayacak 1.sınıf 
öğrencileri için oryantasyon programı 

09 Eylül 2015 
Çarşamba 

2015 Güz yarıyılı derslerinin başlaması 

11 Eylül 2015 
Cuma 

 Muafiyet Sınavları 

14 Eylül-18 Eylül 
2015 

Pazartesi-Cuma 

 Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt 
dönemi 

23 -27 Eylül 2015 
Çarşamba-Pazar 

TATİL (Kurban Bayramı – 2,5 gün ) 

02 Ekim 2015 
Cuma 

Fakültelere yarıyıl izni başvuruları için son gün 

28-29 Ekim 2015 
Çarşamba –Perşembe   

TATİL (Cumhuriyet Bayramı – 1,5 gün ) 

10 Kasım 2015 
Salı 

A T A T Ü R K ’Ü A N M A G Ü N Ü – (09:00-11:00 tören) 

27 Kasım 2015 
Cuma 

 Danışman onayı ile dersten çekilme için son 
gün 

07 -18 Aralık 2015   
Pazartesi-Cuma 

 Öğretim üyesi ve ders değerlendirme 
formlarının öğrenciler tarafından doldurulması 

18 Aralık 2015 
Cuma 

ELS programının sona 
ermesi 

2015 Güz yarıyılı derslerinin sona ermesi 

21 Aralık -31 Aralık 
2015  

Pazartesi -Perşembe 

 2015 Güz yarıyıl sonu sınavları 

24 Aralık 2015 
Perşembe 

İngilizce Yeterlilik Sınavı 
(EPE) 

 

28 Aralık 2015  
Pazartesi 

 2016 Bahar yarıyılı haftalık ders programının 
web’ de ilan edilmesi 

30 Aralık 2015 
Çarşamba 

İngilizce Yeterlilik Sınavı 
(EPE) sonuçlarının 

açıklanması 

 

01 Ocak 2016 
Cuma 

TATİL (Yılbaşı – 1 gün ) 

 2 

04 Ocak 2016 
Pazartesi 

 Yarıyıl sonu harf notlarının ilanı 

05 -09 Ocak 2016  
Salı-Cumartesi 

 Bütünleme Sınavları 

12 Ocak 2016 
Salı 

 Bütünleme harf notlarının ilanı 

18 Ocak 2016 
Pazartesi 

ELS Programının 
başlaması 

 

20 Ocak 2016 
Çarşamba 

2016 Bahar yarıyılı eğitim-öğretim ücretini yatırmaları için son gün 

28 Ocak 2016 
Perşembe 

 1. sınıf, ÇAP, Yan Dal Programı lisans 
öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları 

01 Şubat 2016 
Pazartesi 

 2016 Bahar yarıyılı derslerinin başlaması 

08 -12 Şubat 2016 
Pazartesi-Cuma 

 Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt 
dönemi 

 
12 Şubat 2016 

Cuma  

Bahar yarıyılı için gecikmeli olarak mali yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinde son gün (20 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılacak 
ödemelerde her iş günü gecikme için 30 TL gecikme ücreti alınır.) 

26 Şubat 2016 
Cuma  

Fakülte/Enstitülere yarıyıl izni başvuruları için son gün 

14-18 Mart 2016 
Pazartesi-Cuma 

 Öğrencilerin akademik danışmanları 
değerlendirme anketi 

12 Nisan 2016 
Salı 

 Danışman onayı ile dersten çekilme için son 
gün 

22 Nisan 2016 
Cuma 

ELS programının sona 
ermesi  

 

23 Nisan 2016 
Cumartesi 

TATİL ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ) 

28 Nisan 2016 
Perşembe 

İngilizce Yeterlilik Sınavı 
(EPE) 

 

01 Mayıs 2016 
Pazar 

TATİL ( Emek ve Dayanışma Günü ) 

25 Nisan-06 Mayıs 
2016 

Pazartesi-Cuma 

 Öğretim üyesi ve ders değerlendirme 
formlarının öğrenciler tarafından doldurulması 

04 Mayıs 2016 
Çarşamba 

İngilizce Yeterlik Sınav 
(EPE) sonuçlarının 

açıklanması 

 

06 Mayıs 2016 
Cuma 

 2016 Bahar yarıyılı derslerinin sona ermesi 

09-20 Mayıs 2016 
Pazartesi-Cuma 

 2016 Bahar yarıyıl sonu sınavları 

12 Mayıs 2016 
Perşembe 

 2016 Yaz Okulu haftalık ders programının web’ 
de ilan edilmesi 

16-18 Mayıs 2016 
Pazartesi-Çarşamba 

ELS Programı yaz öğretimi 
kayıtları ve mali yükümleri 

yerine getirme 

 

19 Mayıs 2016 
Perşembe 

TATİL ( Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 1 gün ) 

23 Mayıs 2016 
Pazartesi 

İngilizce ELS Programı 
yaz öğretimi derslerinin 

başlaması 

Yarıyıl sonu harf notlarının ilanı 

24 -28 Mayıs 2016 
Salı- Cumartesi 

 Bütünleme Sınavları 

31 Mayıs 2016 
Salı  

 Bütünleme notlarının ilanı 

01-03 Haziran 2016 
Çarşamba-Cuma 

 Lisans yaz öğretimi için mali yükümlülükleri 
yerine getirme 

02-03 Haziran 2016 
Perşembe-Cuma 

 30 krediyi tamamlayan öğrencilerin portal 
üzerinden diploma programlarını belirlemeleri 

06 -17 Haziran 2016 
Pazartesi-Cuma 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 
ihtiyaç/çalışma bursu başvuru tarihleri 

06-07-08 Haziran 2016 
Pazartesi-Salı-

Çarşamba 

 2016-2017 Güz Dönemi Ders Ön Kayıtları 
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 3 

 
07-09 Haziran 2016 

Salı-Perşembe 

 Yaz Öğretimi online kayıt ve danışman onayları 

11 Haziran 2016 
Cumartesi 

 Mezuniyet Töreni 

13 Haziran 2016 
Pazartesi 

 Yaz öğretimi derslerinin başlaması 

20-21 Haziran 2016 
Pazartesi-Salı 

 Online ders ekleme/bırakma ve geç kayıt 
dönemi 

04-07 Temmuz 2016 
Pazartesi-Perşembe 

TATİL (Ramazan Bayramı – 3,5 gün ) 

12 Temmuz 2016  
Salı 

 Yaz öğretimi final programının web’de ilanı 

22 Temmuz 2016  
Cuma 

ELS Programı Yaz 
öğretimi derslerinin sona 

ermesi 

 

05 Ağustos 2016  
Cuma 

 Lisans Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi 

08-12 Ağustos 2016 
Pazartesi-Cuma 

 Yaz Öğretimi Sınavları  

15 Ağustos 2016  
Pazartesi 

 Yaz Öğretimi sonu harf notlarının ilanı 

17 -18 Ağustos 2016  
Çarşamba-Perşembe 

 30 krediyi tamamlayan öğrencilerin portal 
üzerinden diploma programlarını belirlemeleri 

30 Ağustos 2016 
Salı 

TATİL (Zafer Bayramı – 1 gün) 
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Bologna Süreci Nedir?

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen, birçok ulusla-
rarası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen bir 
reform sürecidir. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları 
korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu 
amaca ulaşmak için yürütülen çalışmaların en önemlileri şu başlıklar altında top-
lanabilir:

• Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya 
dereceleri oluşturmak,

• Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (European Credit Transfer System, ECTS) uy-
gulamak,

• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,

• Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

• Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının sağlamak,

• Yaşam boyu eğitimi yaygınlaştırmak.
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TED Üniversitesi ve Bologna Süreci

TED Üniversitesi öğrenci merkezli bir eğitimi benimsemiş ve bunun gereği olarak 
diploma programlarının çıktılarını (=yeterliliklerini), okutulan derslerin öğrenme ka-
zanımlarını, iş yüklerini, AKTS kredilerini saptamış ve ilan etmiştir. Her programa 
özel olan bu bilgiler, o diploma programını yürüten bölümün web sayfasında bulun-
maktadır ve aşağıdaki ögeleri içerir:

1. Program Amaçları ve Program Çıktıları

2. Yeterlilikler Çerçevesi ile Program Çıktılarının Uyumu

3. Amaçlar- Çıktılar Matrisi

4. Dersler - Program Çıktıları Matrisi

5. Dersin Öğrenme Kazanımlarıyla Öğretim Yöntemlerinin Uyumu

6. Dersin Değerlendirilmesi, Dersin Öğrenme Kazanımlarının Değerlendirilmesi

7. Program Çıktılarının Değerlendirilmesi

8. Amaçların Değerlendirilmesi

9. Ders Profili

10. Ders İzlencesi
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Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Programı

Her diploma programı için tanımlanmış eğitim-öğretim amaçları vardır. Mezunların 
programı bitirmelerini izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri ta-
nımlayan bu ifadeler;

(a) Kurumun, Fakültenin, Birimin veya Bölümün misyonlarıyla uyumludur.

(b) Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

(c) Bilgilenmek isteyenlerin erişebileceği tüm belgelerde yayımlanmıştır.

(d) Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralık-
larla güncellenmektedir.

Program Çıktıları

Diploma Programının çıktıları, öğrenim sürecinin tamamlanması aşamasında başa-
rılı olmuş bir öğrencinin, “Ne bileceğini, Ne anlayabileceğini, Ne yapabileceğini” ifade 
eden yeterliklerdir. Bu çıktılar, Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Temel 
Alan Yeterlilikleri ile uyumludur; hem genel (mesleki olmayan) bilgi ve becerileri, 
hem de mesleki/alana özel bilgi ve becerileri içermektedir. Her bir çıktının program 
amaçlarının hangilerini sağlamak için kullanıldığı (amaç-çıktı ilişkisi) açıkça belirtil-
miştir. Program çıktılarının hangi derslerde kazandırıldığı, bir matris ile gösterilmiş-
tir. Bu ilişkilerde bazı programlarda ağırlıklandırma kullanılmış, diğerlerinde sadece 
katkı göstermekle yetinilmiştir.
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İlk Kayıt

ÖSYM sınavı ile üniversitemize yerleşmeye 
hak kazanan öğrencilerimizin kayıtları 3, 4, 
5 ve 6 Ağustos 2015 tarihleri arasında TED 
Üniversitesi yerleşkesinde Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü tarafından oluşturulacak kayıt 
masalarında yapılacaktır.

Öğrencilerimizin kayıt için gerekli belgeler-
le birlikte şahsen başvurmaları gerekmek-
tedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri ile 
kayıt yaptırılamaz.

Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen 
adaylar ilk kayıt işlemlerini vekilleri aracı-
lığıyla yaptırabilirler.

Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlama-
yan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bel-
gelerinde eksiklik veya tahrifat olan veya 
herhangi bir yükseköğretim kurumundan 
çıkarma cezası alarak ilişiği kesilmiş olan 
adayların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal 
edilir.

Süresinde ilk kayıt işlemini tamamlama-
yan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hak-
kından vazgeçmiş sayılırlar.



Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

YE
 İL

K
 A

D
IM

22

Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

YE
 İL

K
 A

D
IM

23

İlk Kayıt için Gerekli Belgeler 

1. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı

2. Lise Diploması (Aslı) Lise diplomasının aslı alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet 
belgesi (Aslı daha sonra teslim edilmek üzere)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarının aslını da yanla-
rında bulundurmaları gerekmektedir.

4. 1993 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alına-
cak “Bir fakülteye kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge 

5. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünü-
münüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda, 
son altı ay içinde çekilmiş ve arkalarına ad ve soyad yazılmış olmalıdır.) 

6. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu) (LYS tam burslu hariç) 
Kayıt için belgelerin aslı gerekmektedir.

7. Üniversitemizde okuyan kardeşi olan öğrencilerimizin kardeş indiriminden ya-
rarlanabilmeleri için nüfus müdürlüklerinden alınacak kardeş olduklarını belge-
ler belge getirmeleri gerekmektedir.

8. Öğrenci bilgi formu ve İngilizce Dil Okulu (ELS) formu (Bu formlara web sitesin-
den ulaşılabilir).

Kayıtlara gelmeden önce, kayıt için gerekli belgeleri hazırlamanız önemlidir. Eksik 
belgelerle kayıt yapılmayacaktır.



Ücret ve Burslar

İngilizce Dil Okulu ve Fakültelerdeki öğrenciler için 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı 
öğrenim ücreti 25.500 TL+%8 KDV dir. Eğitim ücreti 2 eşit taksit olmak üzere Güz ve 
Bahar yarıyılı kayıtları öncesinde akademik takvimde belirtilen son ödeme gününe 
kadar tahsil edilir. Öğrencilerin bursları oranında olmak üzere, öğrenim ücretinin ilk 
taksidi akademik yılın birinci (güz), ikinci taksidi ise ikinci (bahar) yarıyılının başında 
ödenir. Akademik Takvimde belirtilen son ödeme tarihi itibari ile yapılacak ödeme-
lerde her iş günü gecikme için 30 TL gecikme ücreti alınacaktır. (İlgili ödeme en geç 
ekle/bırak veya geç kayıt tarihlerine kadar devam etmektedir.)

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı, Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılı öğrenim 
ücretleri
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Burslar normal yük için (14-20 kredi bandı için) geçerlidir. Fazla ders alan tüm öğ-
renciler,burslu statüsüne bakılmaksızın, 20 kredinin üzerindeki ek ücreti öder. Az 
ders alan burslu öğrenciler ilerideki yarıyıllarda bu ‘kredisini’ kullanarak ek ders ala-
bilir. Alınan kesin ders yüküne göre gerçek ücret tahakkuk ettirilir ve fazla/az ücret 
mahsuplaşması takip eden yarıyıl başında yapılır. Fakültelerde okuyan ilk yarıyıl öğ-
rencileri standart paket programlarını alırlar, dolayısıyla standart ücret öderler. 

Kayıt olmak için yarıyıl standart ücreti olan 12.750 TL+KDV yatırılır. Alınan kesin ders 
yüküne göre gerçek ücret tahakkuk ettirilir ve fazla/az ücret mahsuplaşması takip 
eden yarıyıl başında yapılır. Fakültelerde okuyan ilk yarıyıl öğrencileri standart paket 
programlarını alırlar, dolayısıyla standart ücret öderler. Üst yarıyıllarda ücret krediye 
göre tablo ve grafikte gösterildiği şekilde saptanır. Dolayısıyla herhangi bir nedenle 
az ders yükü alan öğrencilerin az ücret ödeme imkanı vardır. 

Geç Kayıtlar ve Kayıtsız Öğrenci Statüsü ile İlgili Yönetmelik Maddeleri:

MADDE 22 – (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme bırak-
ma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra 
öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumun-
da, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde ilgili yönetim ku-
rulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileye-
cek olan öğrencilerin Senatonun ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri 
yerine getirmeleri şarttır.

MADDE 22 - (2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer. 
Yeniden kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri yılın ücretini 
öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir. Ücretler TED 
Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu DenizBank’ın Ankara Cebeci Şubesi’nin aşağıda 
yazılı olan banka hesap ve IBAN numarasına yatırılacaktır.

Banka dekontu açıklamasında öğrencinin sadece  “Adı Soyadı ve T.C. Kimlik 
numarasının” bulunmasına dikkat ediniz.

Hesap No/Şube : 2160-5574730-356 Cebeci Şubesi

IBAN No : TR33 0013 4000 0055 7473 0000 20
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Kredi Çarpan KDV Hariç Yarıyıl 
Öğrenim Ücreti

6 0,51429 6557

7 0,575 7331

8 0,63571 8105

9 0,69643 8879

10 0,75714 9654

11 0,81786 10428

12 0,87857 11202

13 0,93929 11976

14 1 12750

15 1 12750

16 1 12750

17 1 12750

18 1 12750

19 1 12750

20 1 12750

21 1,06071 13524

22 1,12143 14298

23 1,18214 15072

24 1,24286 15846

25 1,30357 16621

9

0,6
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0,8

0,9

1

1,1

1,2
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(**) Derslerin kredilerine göre artan veya azalan ücret tablosu
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Ödemelerde Banka İmkanı

TED Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu DenizBank Cebeci Şubesi aracılığıyla eğitim 
kredisi alınabilir.

Kayıt günlerinde  DenizBank Cebeci Şubesi Üniversitemizde personel bulundura-
caktır.

Üniversiteye Girişte Sağlanan Burslar
Giriş Bursları:
Tam Burs : Tam Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden 
öğretim ücreti alınmaz ve kendilerine ücretsiz yurt imkanı sağlanır. 

%75 Burs: %75 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden 
öğretim ücretinin % 75’ i alınmaz. (2015-2016 akademik yılında %75 burslu konten-
janlara öğrenci alınmamıştır.)

%50 Burs: %50 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden 
öğretim ücretinin % 50’ si alınmaz.

%25 Burs: %25 Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden 
öğretim ücretinin % 25’ i alınmaz.

Kısmi Burslarda Öğrenim Ücretleri
% 50 Burs ile yerleşen öğrenciler için  12.750 + %8 KDV

% 25 Burs ile yerleşen öğrenciler için 19.125 + %8 KDV
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Uluslararası Bakalorya / Bilim İnsanı Bursu:
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 32-37; veya 
Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans program-
larına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 
ek burs verilir. Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu 
38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniver-
sitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans 
öğretimi süresince %50 ek burs verilir. Bilim İnsanı programı mezunu olarak TED 
Üniversitesi’nin lisans programlarına ilk 35.000’den yerleşen öğrencilere İngilizce 
Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir. Uluslararası Bakalor-
ya/ Bilim İnsanı bursu ile burs oranı en fazla %100’e yükselebilir.

Spor Bursu: 
Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yapılan uluslararası müsabaka-
larda ülkemizi faal olarak temsil eden, A tipi Milli Sporcu Belgesi almaya hak kazan-
mış üniversitemiz ücretli lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin ilgili spor 
branşında üniversite ve/veya fakülte takımı oluşturulmuş olması ve onun da takım-
da yer alması kaydıyla belgenin verildiği o eğitim-öğretim yılında öğretim ücretlerin-
den % 50 oranında indirim yapılır. Bu burs sporcunun yukarıda belirtilen koşullara 
takip eden yıllarda da sahip olması durumunda öğrencisi olduğu diploma programını 
başarı ile tamamlamasına kadar (en çok 8 yarıyıl/4 yıl, İngilizce hazırlıktan başlayan-
lar için 10 yarıyıl/5 yıl) devam ettirilebilir.

Kardeş Bursu: 
İngilizce Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ücretli lisans programlarında okuyan kar-
deş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her 
birinin öğretim ücretinden %10 indirim yapılır. Bu indirimden yalnızca anne veya ba-
bası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

27



Öğretim Sırasında Sağlanan Burslar
Başarı Bursu:
İngilizce Hazırlık sınıfından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı olduk-
ları programda belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sı-
ralaması itibari ile okudukları programda ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında 
birinci, ikinci ve üçüncü olan ve genel not ortalaması 3.0 (üç) ve 3.0’ün üstünde olan 
öğrencilere verilen burstur. Başarı bursu için hesaplanan akademik yıl ortalamasına, 
yaz öğretiminde alınan derslerin notları ve önceki öğrenme veya muafiyet sınavı ile 
alınan notlar dahil edilmez; Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında alınan nor-
mal ders yükü dahildir. Bursun süresi bir yıldır. Bu burs için her akademik yıl başında 
yeniden değerlendirme yapılır. Başarı Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm baş-
kanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir.

İhtiyaç Bursu:
Yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu veya TED Üniversitesi’ne kayıt yaptırdıktan 
sonra gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle ödeme zorluğuna düşen öğrencilere 
verilen kısmi öğrenim ücreti bursu olup Mütevelli Heyet takdiri çerçevesinde Vakıf 
tarafından yıllık olarak verilir. Süresi, miktarı ve koşulları burs kararında belirtilir. Ih-
tiyaç Bursunu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 
(dört) saat çalışması beklenir. İhtiyaç burslarının devamı akademik başarı gerektirir;  
fakültelerdeki öğrencilerin yeterli statüde olmaları, ELS’deki öğrencilerin hazırlıktan 
geçme süresinin Upper için:1 yıl, Intermediate için:1,5 yıl, Beginner için:2 yıl olması 
beklenir. (Yeterli statüsü, 50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO=1.60, 51 ile 
100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO=1.70, 101 ve daha fazla kredisi olan 
öğrenciler için GNO=1.80 olarak tanımlanmıştır.)

Çalışma Bursu:

Öğrencinin başvurusu halinde kendisine çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu 
bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı esas alınır. Bu bursu alan öğ-
rencilere saat başı ücret ile haftada 15, ayda 60 saati geçmeyecek biçimde (İngilizce 
Dil Okulundaki öğrenciler için haftada 10, ayda 40 saati geçmeyecek biçimde) Üni-
versite’nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bursun süresi 9 aydır. 
2015-2016 akademik yılı için saat ücreti 9,75TL olarak saptanmıştır.

Bursların Devam Koşulları ve Kapsamları

Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası alma-
dığı takdirde, ihtiyaç bursları dışında başarı durumu/genel not ortalaması bu burs-
ların devamını etkilemez. Verilen burs, öğrenimine Ingilizce Dil Okulu’nda başlayan 
öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır.  İki 
yılda hazırlık programını başarı ile bitiremeyenlerin bursları kesilir. Bu şekilde burs-
ları kesilenlerin hazırlık programını başarı ile tamamlayarak lisans öğrenimlerine 
başlamaları durumunda bursları tekrar bağlanır. Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler 
için burs süresi bir yıl artırılır. 

Kayıtsız öğrenciler tekrar kayıt yaptırmaları durumunda daha önce kazandıkları 
burslardan yararlanamazlar.

Beginner olarak hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini 
tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse, bursları %10 artar. %90 ve daha 
fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz (2014 ve sonraki yıl girişliler için).

Birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanır-
lar (Uluslararası Bakalorya/ Bilim İnsanı ve Beginner bursu hariç).

Yaz okulu dersleri burslu statüsüne bakılmaksızın tüm öğrenciler için ücretlidir (2012 
ve 2013 girişliler hariç). 

ÇAP/YAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın 20 
kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder; iki yarıyıl başarıyla ÇAP/YAP prog-
ramlarına devam eden öğrencilere otomatik ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek 
ücret iade edilir ve programda kaldığı sürece ek ücret ödemez.

Giriş bursu ile kayıt yaptıran öğrenciler daha önce TED Üniversitesi burslarından ya-
rarlanmış iseler burslu geçirdikleri önceki süre, azami süreden düşülür. Herhangi 
bir burs (tam veya kısmi burslu) kontenjanından TED Üniversitesi’nin bir lisans prog-
ramına yerleşip bu programı tamamlamış veya programdan ayrılmış olanlar tekrar 
TED Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde ikinci kez herhangi bir 
burs imkânından yararlanamazlar. Başarı bursunu kullanan öğrencinin giriş bursu 
otomatik uzar.

İzin alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir: ancak mücbir sağlık neden-
leriyle süreye sayılıp sayılmaması durumuna ÜYK karar verir.

Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkanından yararlanmak istemezlerse, 
kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkanlar çerçevesinde 
yurt sağlanır.
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Sıralama Burs Oranı (**)

Birinci Öğretim ücreti ödemez 

İkinci Öğretim ücretinin %75'ini ödemez.

Üçüncü Öğretim ücretinin %50'sini ödemez.
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İngilizce Dil Okulu’nda  
Eğitim Sistemi Nasıldır?

ELS’de, öğrenci motivasyonunu artıran ve 
öğrencilerin gerekli becerileri tamamıyla 
edinmesini sağlayan kur sistemi uygulanır.

ELS üç düzeyde İngilizce programı sunar: 
Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey ve İleri Dü-
zey. Tüm kurlar en az 14 hafta sürer. Baş-
langıç düzeyinden giriş yapan öğrenciler 
ELS Yaz Öğretimine de katılırlar. Böylelikle 
bu öğrencilerimiz Eylül ayında kendi prog-
ramlarına geçiş yapabilir. Orta düzeyde gi-
riş yapan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda 
ELS’den mezun olabilirler. İleri düzeyde 
(Upper) giriş yapan öğrencilerimiz ise güz 
yarıyılı sonunda programlarına geçiş ya-
pabilirler. Kur sistemi uygulandığı için bir 
kurda yeterli başarıyı sağlayamayan öğren-
cilerimiz o kuru tekrar etmek durumunda-
dırlar. Seviyelerine bağlı olarak öğrenciler 
ELS’deki eğitimlerine bir yarıyıl ya da bir 
yıl devam edebilir ve kurlarını başarıyla ta-
mamlayıp fakültelerine geçiş yapabilir.

TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu Yeter-
lilik Sınavı örnek sorularına ELS’nin web 
sayfasından ulaşılabilir.
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İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (EPL) Nedir?
TED Üniversitesi’ne giren her öğrenci öncelikle İngilizce Dil Okulu tarafından verilen 
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nı (EPL) alır. Bu sınavdan belli bir barajın üzerinde 
not alan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavı’na (EPE) girer. Diğerleri aldıkları notlara 
göre haftalık ders saatleri ve sınıfları İngilizce Dil Okulu tarafından belirlenen uygun 
kurlara yerleştirilirler.

Programa yerleştirilen öğrencilerin kurları değiştirilmez. Bu nedenle İngilizce Düzey 
Belirleme Sınavı’nı yaparken öğrencilerin bilmedikleri soruları cevaplandırmamaları 
gerekir. Aksi takdirde öğrenciler kendilerine uygun seviyedeki kura yerleştirilemez.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPE) Nedir?
TED Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPE), her akademik yılın başında yapılır. 
Taban başarı notu % 65’tir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, İngilizce Dil Okulu’n-
daki eğitimden muaf tutulur. Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olama-
yan öğrenciler, en az bir yarıyıl, en fazla iki yıl süreli İngilizce Dil Okulu’nda eğitim 
görür. TED Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPE) ayrıca Güz ve Bahar yarıyılı 
sonunda da verilir.

İngilizce Dil Okulu’nda eğitim gören öğrenciler ancak İleri (Upper) kuru başarıyla bi-
tirdikleri zaman fakültelerine geçiş yapabilir. 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPE) yılda üç kez verilir (Güz yarıyılı başında ve sonunda, 
Bahar yarıyılı sonunda).

İngilizce Dil Okulu Programından Muafiyet Nedir? Kimler Yararlanır?
TED Üniversitesi’ne kabul edilen öğrencilere İngilizce Dil Okulu’nun programlarından 
muafiyet getiren ve EPE’ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlar-
dan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen dü-
zeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, lisans programlarında öğrenimlerine başlar.
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TEDU English Proficiency Exam (EPE): 65
KPDS/ÜDS/YDS : 87
International English Language Testing System- Academic (IELTS): 6.5 (her bölümden en az 5.5)
Internet based TOEFL (TOEFL IBT): 79 / 20 (toplamda 79, kompozisyon notu en az 20)
Paper based TOEFL (TOEFL PBT): 550 / 4 (toplamda 550, kompozisyon notu en az 4)

UCLES
First Certificate in English (FCE): B 
Certificate in Advanced English(CAE): C 
Certificate of Proficiency in English (CPE): C

EPE:    TEDU English Proficiency Exam / İngilizce Yeterlilik Sınavı
TOEFL IBT: (*) Internet based TOEFL 
TOEFL PBT:   Paper based TOEFL
IELTS:  International English Language Testing System
FCE:  First Certificate in English
CAE:  Certificate in Advanced English
CPE:  Certificate of Proficiency in English

Hazırlık Öğrencileri İçin Ders Kaydı Nedir, Nasıl Yapılır?
Üniversite kayıtlarının ardından hazırlık sınıfına devam edecek olan öğrenciler İngi-
lizce Düzey Belirleme Sınavı’na (EPL) gireceklerdir. Öğrencilerin sınav yerleri hem 
TEDÜ’nün web ana sayfasından hem de öğrencilerin kendi portallarından (https:// 
my.tedu.edu.tr) duyurulacaktır. Sınav sonuçları yine yukarıda belirtilen yerlerde ilan 
edilecektir. Sınav sonuçları, “Beginner”, “Intermediate” ya da “İngilizce Yeterlilik Sına-
vına (EPE) Girecek Öğrenciler” olarak ilan edilecektir.

İngilizce Yeterlilik Sınavının (EPE) sonuçları da yine aynı şekilde hem TEDÜ web ana 
sayfasında hem de öğrencilerin kendi portallarında (https:// my.tedu.edu.tr) ilan edi-
lecektir. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler fakültelerinin birinci sınıf programına, 
sınavdan geçerli not alamayan öğrenciler ise İngilizce Dil Okulu’nun “Upper” kuruna 
devam edeceklerdir.

İngilizce Dil Okulu’na devam edecek olan öğrencilerin sınıfları hem İngilizce Dil Oku-
lu’nun web sayfasında hem de öğrencinin kendi portalında ilan edilecektir. (Ayrıca 
TEDÜ’nün web sayfasında da ilan edilecek.)

*** Sadece üniversitelerde ve Türk Amerikan Derneği’nde girilen TOEFL sınavları geçerlidir. Bu 
sınavların geçerlilik süresi İKİ yıldır. Daha eski belgeler kabul edilmez.

Önemli Not: İngilizce Dil Okulu’nun (English Language School - ELS) kuralları İngilizce Dil Okulu 
tarafından hazırlanan ve sizlere dağıtılacak “Öğrenci El Kitabı”nda ve İngilizce Dil Okulu web sayfa-
sında yer almaktadır.



3534

DERSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ
Ortak Program ve Diploma Programı Nedir?
TED Üniversitesi tek tek diploma programlarına değil fakültelere öğrenci alarak öğ-
rencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlayan 
eğitim anlayışına sahiptir. Bu nedenle her fakülte birinci sınıfta kendi içinde ortak bir 
program yürütmektedir. (İİSBF Psikoloji bölümü ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğret-
menliği bölümü ortak programlar dışında bu programlara doğrudan öğrenci almak-
tadır). Birinci sınıf öğrencileri fakültenin temel derslerinin yanı sıra genel kültür ve 
becerilerin aktarıldığı zorunlu ve seçmeli dersleri alır.

TEDÜ ders programları, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda değişik dersleri 
almalarına imkan veren çok sayıda seçmeli ders içerir. Sadece 1.sınıf 1. yarıyılda 
paket program uygulanır ve fazla ders alma imkanı yoktur. Daha sonraki yarıyıllarda 
öğrencilerin ders programlarını düzenlerken önkoşul derslerini zamanında almaya 
dikkat etmeleri tavsiye edilir.

TED Üniversitesi liberal eğitim felsefesine uygun olarak öğrencilerinin farklı alan-
lardan ders almasını ve kendilerini çok yönlü geliştirmelerini teşvik eder (matema-
tik,fen bilimleri, sosyal bilimler, edebiyat, sanat, beşeri bilimler gibi). Onların TEDÜ 
değerlerini özümsemesini hedefler; etkin öğrenmeye, disiplinler arası takım çalış-
masına, etkili iletişim kurmaya teşvik eder, sorumluluk sahibi, çevresine ve kendisi-
ne duyarlı, merak duygusuna sahip, yaşam boyu öğrenmeye açık öğrenciler olması 
için öğrenme ortamları oluşturmaya çaba gösterir.

TEDÜ’de birinci sınıfta alınan dersler öğrencilerin mesleki yetenek ve becerilerini fark 
etmelerine ya da bunları sınamalarına, mesleki ilgilerini belirleyebilmelerine yardım 
edecek araçları ve deneyimleri sunarak daha sonra hangi programa devam edecek-
lerine karar vermelerini sağlayacaktır.

Hiçbir öğrencinin normal ders yükünün 8 kredi fazlasını almasına izin verilmez.

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kayıt Süreci 
Öğrencilerimiz İngilizce Dil Okulu’nun yaptığı İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda (EPE) geçer 
not alırlarsa veya EPE’ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan 
muafiyet için alınması gereken en az puanları alırlarsa doğrudan birinci sınıfa başlarlar. 
Yeni başlayan öğrenciler kayıt sürecinde kendilerine tanımlanan paket derslerini por-
tal üzerinden işaretleyecekler ve yine portal üzerinden kendilerine atanan danışmanın 
onayına göndereceklerdir.

İkinci Sınıftan İtibaren Öğrencilerin Kayıt Süreci 

Üniversite öğrencileri; her yarıyıl başında, Senato tarafından hazırlanan akademik 
takvimde belirlenen ve Rektörlükçe ilan edilen süreler içinde, danışmanlarının reh-
berliğinde derslerini seçmek, ödemekle yükümlü oldukları o yıla ait öğrenim ücret-
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lerini ödemek, Üniversite’ye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamlamak, Üni-
versite’ye kayıtlarını zamanında yenilemekle yükümlüdür.

Akademik Danışman Kimdir, Ne Zaman Belirlenir?
Üniversiteye kayıtlı her öğrenciye, fakültedeki ilk yılında başlamak üzere bir öğretim 
üyesi akademik danışman atanır. Akademik danışman öğrencilerin akademik konu-
larda tüm sorularını yanıtlar ve onlara rehberlik yapar.

Kayıt dönemlerinde akademik danışmanlar öğrencilerin seçtikleri dersleri inceleye-
rek, uygunluğunu kontrol ederek yol gösterir. Öğrenciler derslerin doğru seçilmesi, 
ders yüklerinin doğru ayarlanması, önkoşullu dersler gibi konularda akademik da-
nışmanlarından bilgi almalıdır.

Öğrenciler fakültede ortak programa geçtiklerinde kendilerine fakültelerinden bir 
akademik danışman atanır. Öğrenciler bu akademik danışmanı kayıtlar öncesinde 
portalden görebilirler. Diploma programına geçmeye hak kazanan öğrencilere de 
aynı yöntemle bölüm hocalarından bir akademik danışman atanır.

TED Üniversitesi’nde Müfredat (Öğretim Programı)
Her diploma programının, eğitim-öğretim amaçlarını ve program çıktılarını/yeter-
liliklerini destekleyen bir müfredatı (öğretim programı) vardır. Bu öğretim progra-
mı programa özgü çıktıları garanti edecek tüm bileşenleri içermektedir. Programın 
toplam kredisi ve değişik bileşenleri arasındaki dağılım, program değişiklikleri ya-
pıldığında da korunacaktır. Öğretim programı disiplinlerarası programlar düzenlen-
mesine ve öğrencinin yatay veya dikey yönde program değiştirmesine uygun olacak 
şekilde planlanmıştır.

TED Üniversitesi öğretim programları 133-138 kredi arasında, 240 AKTS tutarındadır.

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) hem kredi transferi için kullanılmaktadır, hem 
de ders saatleri dışındaki etkinliklerin dikkate alınması sürecini pekiştirmektedir.

Her dersin öğrenci için yükü ve kredisi 1ECTS= 25-30 saat çalışma olmak üzere sap-
tanmıştır. Bu yüke sınıf içi saatleri, ders için gereken okuma süreleri, proje yapma 
süreleri, laboratuvar, uygulama ve derse hazırlık vb çalışmalar dahil edilmiştir.

Ortak Çekirdek (Common Core) Nedir?
Öğrencilerin ilgi alanlarını geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda açılmış derslerdir. 
Ortak Çekirdek dersler zorunlu ve seçmeli gruplarından oluşmuştur. Zorunlu çekir-
dek dersleri 12 (veya 13) kredilik Matematik, İngilizce, Akademik Yazım ve Bilişim 
Teknolojileri’dir. Seçmeli dersler altı grupta toplanmıştır: Matematik, Fen, Sosyal Bi-
lim, Beşeri Bilim, Edebiyat, Sanat ve Estetik. Her öğrenci bu gruplardan en az bir ders 
olmak üzere 21 kredilik seçmeli ortak çekirdek dersi alır.
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Programa özel zorunlu dersler 50 kredi ile, program içi seçmeli dersler 15 kredi ile 
sınırlandırılmıştır. Her öğrencinin 6 kredilik serbest seçmeli ve 15 kredilik ekdal (mi-
nor) dersi alma fırsatı vardır. TEDÜ, öğrencilerinin ikinci bir disiplini tanımasına önem 
vermektedir. Tüm seçmeli dersler 3 kredilidir ve ‘toplam seçmeli ders kredisi/ top-
lam program kredisi’ oranı % 33‘ün üstündedir. Mimarlık programı ve Eğitim Fakül-
tesi programları TEDÜ dışındaki nedenlerden dolayı bu yapıya tam uyumlu değildir. 

Serbest Seçmeli Ders (Free Elective) Nedir?
Öğrencilerimizin kendi programları dışındaki programlardan serbestçe seçebilecek-
leri derstir. Ancak daha önce alınmış bir dersin benzeri veya daha basiti seçilemez.

Ön Koşul Dersi (Prerequisite) Nedir?
Öğrencinin bazı dersleri alabilmesi için daha önce alması gereken başka bir temel 
dersi ifade eder. Önkoşul dersini almadan devam niteliğindeki dersi alamazsınız. Za-
manında alınması gereken bir önkoşul dersi almayan öğrenci devam niteliğindeki 
dersi alamayacağından eğitimi uzayabilir. Ayrıca öğrenci önkoşul dersini DD veya DC 
ile geçtikten sonra not yükseltmek amacıyla yeniden aldığı bu dersten F notu almış 
olsa bile önkoşulu sağlamış sayılır.
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Sınamalı Öğrenci Nedir? 
Kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri herhangi bir yarıyıl sonunda başa-
rıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler, mezuniyet için 
diğer gerekli koşulları da sağladıkları takdirde ilgili yönetim kurulu kararıyla TED 
Üniversitesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Herhangi bir yarıyılda genel 
not ortalaması 2,00’ın altındaki öğrenciler sınamalı olarak kabul edilir; sınamalı öğ-
renciler fazla ders yükü alamaz.

Sınamalı Öğrencilerin Zorunlu Ders Tekrarları
Mezuniyet için gereken en az GNO’nun 2.00 olması nedeniyle sınamalı öğrencilerin 
yeni ders alabilmeleri, onların F, FX, DD ve DC tekrarı ile ortalamalarını yükseltmele-
rine olanak sağlamak üzere ilk iki yarıyıldan sonra kısıtlandırılmıştır. Tamamladıkları 
kredi sayısına göre kademeli olarak tanımlanmış olan yeterli statüsüne erişemeyen 
öğrenciler F, FX, derslerinin tamamını DD ve DC aldıkları derslerin tamamını veya bir 
kısmını yeterli statüye çıkacak şekilde tekrarlarlar; ancak tekrarlanacak F, FX, DD, 
DC aldıkları ders kalmadığı durumda ve ders yükleri olanak verdiği ölçüde yeni ders 
alabilirler.

Yeterli statüsü:

Tamamlanmış kredi toplamına göre aşağıdaki gibi tanımlanır: 

50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO= 1.60

51 ile 100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO= 1.70

101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO= 1.80

olarak tanımlanmıştır. Kredi ifadesi tamamlanmış kredi (credits completed) anlamı-
na gelir.

Dersten Çekilme (Withdrawal) Nedir?
Öğrencilerin ders kayıtları sırasında seçtikleri herhangi bir derste; dersi almaya baş-
ladıktan sonra ders yükünün ağır gelmesi veya dersten başarısız olacaklarını dü-
şünmeleri durumunda Akademik Takvim’de belirlenen süreye kadar dersten çekil-
me hakları bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu en fazla iki dersten, toplam 
öğrenim süresi boyunca en fazla altı dersten, akademik takvimde belirtilen dersten 
çekilme süresi dolmadan çekilebilirler. Bu öğrencilere çekildikleri ders için W işareti 
verilir. Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir. W işareti alınan ders için ücret 
geri ödemesi yapılmaz. Öğrenciler ilk yarıyılın derslerinden ve programları boyunca 
F ve FX tekrarı olarak aldıkları zorunlu derslerden çekilemez. W işareti mezuniyeti 
engellemez. Akademik yarıyılın son dört haftasında öğrenciler derslerden çekilemez.
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İstediğimiz Dersleri Yeniden Alabilir Miyiz?
Sınamalı durumunda olmayan öğrenciler, F, FX notlu derslerini kendi bölümleri için 
ilk açıldığında almalıdır. Ayrıca not ortalamalarını yükseltmek amacı ile DD ve DC 
notu ile başarısız oldukları dersleri aynı koşulla tekrar edebilirler. CC ve üstü bir not 
ile başarılı olunan dersler tekrar edilemez. Yaz öğretiminde zorunlu ders tekrarı hü-
kümleri uygulanmaz.

Tüm derslerini en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamış olup da bitirme pro-
jesi hariç, en çok iki dersten F notu bulunan öğrencilere, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu 
kararı ile bu derslere yeniden kayıt olmadan bir kez sınava girmek veya ilgili öğretim 
üyesinin uygun göreceği akademik bir çalışma yapmak suretiyle başarılı duruma 
gelme imkanı sağlanabilir.

Programda Bulunmayan Dersler

Öğretim programlarında yeri/boşluğu olmayan dersler (zorunlu kredinin üstündeki 
dersler) kredisiz (NC) alınır.

Çakışan Dersler Alınabilir mi?
Öğrenciler, bir haftada birer saati çakışan bir ders çiftini danışman onayı ile alabilir; 
fazlası için her iki öğretim elemanının ve danışmanın onayı gerek
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Not Sistemi
Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli  sınav ve benzeri değerlendirmelerin so-
nunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) Bir dersten alınan AA ve BA notları o dersin “üstün başarı” ile tamamlandığını,

b) CC notu “yeterli başarı” ile tamamlandığını,

c) DC ve DD ise dersin “koşullu” tamamlandığını belirtir.

ç) F notu, başarısı DD veya P düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir.

d) Derslere devam etmeyen veya dersin temel değerlendirme, ara sınav, final sınavı, 
yarıyıl projesi, ve benzeri etkinliklere yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu 
verilir.

e) F ve FX notunu alan öğrenciler, bu ders zorunlu ise ilk açıldığında tekrarlamak 
zorundadır.

Normal dönemde alınıp başarısız olunan ders yaz okulunda açılıyor ise tekrarlanma 
zorunluluğu yoktur.
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Notlar - Ağırlık

Notlar Dışında Kullanılan Diğer İşaretler

Notlar Ağırlık
AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

F 0.00

FX 0.00

P Geçer

T

Transfer (Transfer), Başka bir üniversiteden yatay veya dikey geçiş ya-
pan veya değişim programlarına katılan öğrencilerin, ilgili yönetim ku-
rulunca intibakı onaylanan veya ÖSYS sonucu ile Üniversiteye yeniden 
kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün 
önerisiyle ilgili yönetim kurulunca tanınan ve not ortalamasına katıl-
mayan dersleri için verilir.

NC Kredisiz (Non-Credit), Bu derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına 
katılmaz. Bütünleme süresi içinde telafi edilemeyen NP notu F’e dönüşür.

NP (Not Present) Öğrencinin Yarıyıl Sonu Sınavına girmediğini gösterir. 
Bütünleme sürecinde telafi edilmeyen NP Notu F Notuna dönüşür.

I

Eksik (Incomplete), Bir dersten başarılı olmak için öğretim elemanı 
tarafından yarıyıl başında belirtilen ödev, proje gibi koşulları mazere-
ti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Söz 
konusu eksik en fazla iki hafta içinde giderilir; bu süre içinde telafi 
edilemeyen I notu F’e dönüşür.

R Tekrar (Repeat), Tekrar edilen dersleri gösterir.

W Dersten Çekilme (Withdrawal), Öğrencinin akademik takvimde belirtilen 
dersten çekilme süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

L İzinli (Leave), Öğrencinin izinli olduğunu gösterir.

Not Ortalamaları ve Başarı Durumları

1. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak 
belirlenir.

2. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenci-
ye takdir edilen ders notu ağırlığının çarpılması ile bulunur.

3. Yarıyıl not ortalaması (YNO-SPA), öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı 
toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle 
hesaplanır.

4. Genel not ortalaması (GNO-GPA) ise öğrencinin kayıt yaptırdığı programa gi-
rişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin 
tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not 
yerine geçer ve genel not ortalamasına dâhil edilir.

5. Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak he-
saplanır.

6. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları 
dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz.

7. Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı statüdedir.

8. Genel not ortalaması 2,00’ın altındaki öğrenciler sınamalı olarak kabul edilir; sı-
namalı öğrenciler fazla ders yükü alamaz ve DD, DC aldıkları dersleri sınamalı 
statüden kurtulacak şekilde yeniden tekrarlayarak ortalamalarını yükseltmek 
durumundadır.

9. Fazla ders yükleri ve sınamalı öğrencilerin zorunlu ders tekrarları Senato tara-
fından tespit edilen esaslarla düzenlenir.

Üstün Onur ve Onur Öğrencisi Nasıl Olunur?

Her yarıyıl, normal ders yüküne kayıtlı olmak ve GPA’sı 2,00 ve üzerinde olmak ko-
şuluyla, SPA’sı 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler “Onur”, 3.50 ve üzerinde olan öğ-
renciler “Yüksek Onur” listesinde yer alırlar.

Derslerden Muafiyet Nedir? 

TEDÜ’de daha önce alınmamış dersler için muafiyet sınavı açılması halinde bu sınava 
giren öğrencinin sınav notu dersin notu olarak kabul edilir. 
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Bütünleme Sınavları

Bütünleme sınavı sadece yıl sonu sınavına girmeye hak kazanmış olup dersin harf 
notu F veya NP olan öğrencilere açıktır ve ek bir başvuru gerektirmez. Bütünleme 
sınavı final sınavı yerine geçer; bütünleme sınavına giren öğrenciler için de diğer 
ara sınav, derse katılım, ödev, rapor, portfolyo, vb. değerlendirmeler ders özetinde 
(syllabus’ta) belirtilen oranlarda dersin harf notunu etkiler. Fakülte Yönetim Kuru-
lu, mazereti nedeniyle finale girememiş ama yine de F almamış olan öğrencilerin 
mazeretlerini değerlendirir ve uygun görürse bütünleme hakkı verebilir. Mazereti 
nedeniyle finale girememiş ve bunun sonucu F veya NP almış olan öğrencilere zaten 
bütünleme sınavı açıktır. Bütünleme sınavları Güz ve Bahar yarıyılı ve Yaz öğretimi 
yarıyıl sonu (final) sınavlarını takip eden hafta içinde yapılır ve sadece o dönem başa-
rısız olanlar içindir. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

Gelişim Seminerleri

Öğrencilerimizin kendi kişisel gelişimine katkı yapacak, temelde TEDÜ kazanımları-
nın elde edilmesine yönelik ders dışı etkinlikler tüm lisans eğitim süresine yayılmış-
tır; seminer dizileri/katılımlı etkinlikler/çalıştay dizileri veya benzeri başka formatta 
düzenlenir. Bunlar programın müfredat yapısı ile beraber TEDU400 olarak tanımlan-
mış, genelde sadece katılım gerektiren, ancak beceri, yetkinlik ve davranış açıların-
dan mesleki olgunluğa önemli katkıları olan süreçlerdir.

Üniversite Yaşamına Uyum ve Profesyonel-Akademik Etik seminerleri zorunlu, Za-
man Yönetimi, Sanat, İletişim, Sürdürülebilir Dikkat, Sosyal Sorumluluk, Güzel Ko-
nuşma ve Beden Dili, Demokrasi ve İnsan hakları, Hayatı Tanıma Stajı gibi konuları 
kapsayan etkinlikler seçmeli olarak sunulmaktadır.
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TED Üniversitesi öğrencileri, lisans ve li-
sansüstü eğitimleri boyunca akademik ve 
idari konularda Öğrenci İşleri Müdürlüğü’n-
den bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti 
alırlar. Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrencile-
rimize üniversitede uygulanan ders geçme 
sistemi, yürürlükte olan yönetmelikler, ka-
yıt işlemleri ya da diğer idari konularda da 
rehberlik etmektedir.

Öğrencilerin kayıt ve kabulleri, transkript 
(not dökümü), öğrenci belgesi işlemlerinin 
yürütülmesi vb. görevleri yapar.

Detaylı bilgi için;

Ayşegül ÖDEN
Öğrenci İşleri Yöneticisi
Telefon: (312) 585 00 70
aysegul.oden@tedu.edu.tr
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Öğrenci Kimliği Nasıl Alınır?

TED Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerimiz kimlik belgelerini kayıtlar sırasında 
alabileceklerdir.

Öğrenci Belgesi, Disiplin belgesi, Transkript Nasıl Alınır?

Bu belgeleri isteyen öğrenciler kendilerine verilen şifrelerle portal üzerinden (Stu-
dent Document Request kısmından) belgeyi talep ederek aynı gün mesai saatleri 
içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alabilir.

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Nedir, Nasıl Yapılır?  

• Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılmaktadır.

• TC veya KKTC vatandaşı ya da TC ve aynı zamanda KKTC vatandaşı olup çifte 
vatandaşlık hakkına sahip olan TGY,

• Lisans programlarında tam zamanlı statüde öğrenim gören veya yeni kayıt yap-
tıran erkek öğrencilerin sevk tehiri işlemleri Öğrenci İşleri tarafından yapılır ve 
takip edilir.

• Askerlik çağına henüz girmemiş olan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri asker-
lik yaşına girdiklerinde Öğrenci İşleri tarafından otomatik olarak yapılır.

• Lisans programları için 1994 doğumlu öğrencilerin askerlik sevk tehiri hakları 
yoktur.

• Askerliğini yapmış olan öğrencilerin “Terhis Belgesi” fotokopisini getirmeleri 
yeterlidir.

Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi

Öğrencilerimiz, kayıtlar sırasında verdikleri iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri 
en kısa zamanda Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür.

İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, 
yurt dışında eğitim veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen diğer beklenmedik 
zorunlu nedenlerle izinli ayrılma başvurusunda bulunabilir. İzin başvuruları, belgeleri 
ve bir dilekçe ile birlikte en geç ilgili yarıyılın derslerinin başlamasını izleyen dördün-
cü haftanın son iş gününe kadar ilgili fakülte dekanlığına yapılır. İzin isteğinde bulu-
nan öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için izinli sayılacağı yarıyılda ödemekle 
yükümlü olduğu ücretlerin yarısını ödemiş olması, üniversiteye karşı herhangi bir 
borcunun olmaması gerekir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular işle-
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me alınmaz. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi üzerine izinli sayılır. 
İzinli ayrılma başvuru süresinin bitiminden sonraki ani hastalık veya kaza hallerinde 
öğrencinin durumu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencilere 
bir defada en çok iki yarıyıl olmak koşulu ile öğrenim süresince toplam dört yarıyıl 
izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, ilgili yönetim kurulu önerisi üzerine Üni-
versite Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir. Öğrencilerin izni aldıkları yarıyıllar için 
ödemiş oldukları ücretler, sonraki yarıyıl ücretlerine mahsup edilmez.

Yönetmelikler - Yönergeler

TED Üniversitesi Öğrencileri ve Üniversite çalışanları yönetmelikleri bilmek ve uy-
makla yükümlüdür. Yönetmelik ve Yönergeleri web sitesi üzerinden akademik bel-
geler başlığından bulabilirsiniz. Yönetmelik ve Yönergeleri takip etmek öğren-
cilerimizin sorumluluğundadır.
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TED Üniversitesi’nin “Bilgi Yönetimi Siste-
mi” altyapısı, başta öğrenciler, akademis-
yenler, yöneticiler ve diğer çalışanlar ol-
mak üzere tüm paydaşlarına, modern bilgi 
yönetimi, iş süreçleri yönetimi, işbirliği ve 
iletişim hizmetlerini, ortak erişim noktası 
olan MyTEDU Portal üzerinden bütünleşik 
bir yapıda sunmaktadır.

Detaylı bilgi için;

Umut RODOPLU
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Telefon: (312) 585 00 60
umut.rodoplu@tedu.edu.tr
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MyTEDU Portal

Öğrenciler kendileri için özelleştirilmiş içerik sunan MyTEDU Portal’e https://my.tedu.edu.tr 
adresinden kayıt sırasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile erişebilirler.

MyTEDU Portal üzerinden;

 

MyTEDU Portal üzerinden;

• Ders kayıt ve danışman onayına gönderme

• Danışman bilgileri ve onay takibi

• Kişiselleştirilmiş haftalık ders programını görüntüleme

• Sınav takvimini ve sonuçlarını görüntüleme

• Akademik belge talebi

• Akademik durum ve tarihçe görüntüleme

• Mali durum görüntüleme

• Akademik ders kataloğu görüntüleme

• Akademik yarıyılda açılan dersleri görüntüleme

B
İL

G
İ T

EK
N

OL
OJ

İL
ER

İ U
YG

U
LA

M
A

LA
R

I
51

Moodle

Moodle, eğitimciler ve derse kayıtlı öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırmak ama-
cı ile haftalık ders notları paylaşımı, ödev duyuru ve teslimi, genel ders duyuruları 
gibi işlevleri sunan bir öğretim yönetim sistemidir. Sistem, tamamen uzaktan eği-
tim çerçevesinde verilen dersleri destekleyebileceği gibi, geleneksel kampüs or-
tamında verilen derslerin de elektronik içerik ve faaliyetlerle zenginleştirilmesine 
olanak tanımaktadır.

Öğrenciler TEDÜ Moodle sistemine http://moodle.tedu.edu.tr/ adresinden TEDU-
Pass kullanıcı adı ve şifresi ile kayıtlı oldukları dersler ile ilgili bilgilere erişebilir.

gibi akademik işlevlere ek olarak duyurular, ortak doküman paylaşım klasörler 
tartışma grupları ve WikiTEDia gibi işbirliği ve iletişim uygulamaları sunulmaktadır.

MyTEDU Portal işlevlerine yönelik olarak akademik yıl içerisinde eğitim programları 
düzenlenmektedir.
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E-posta

TED Üniversitesi tarafından öğrencilerimize yalnızca öğrenim hayatları süresince 
değil mezuniyetten sonra da ömür boyu kullanabilecekleri tedu.edu.tr uzantılı bir 
e-posta adresi sağlanmaktadır. Öğrenciler bu hesaplarına kişisel bilgisayarlarında 
veya akıllı telefonlarında yer alan e-posta uygulamaları aracılığı ile erişebilecekle-
ri gibi web üzerinde https://exchange.tedu.edu.tr/owa/ adresinden de TEDUPass 
kullanıcı adı ve şifresi ile erişebilir. Kişisel bilgisayar ve akıllı telefonlar ile ilgili ta-
nımlamaları https://my.tedu.edu.tr/wiki/community/teduit/teduit_mail adresin-
de yer alan bilgilendirme dokümanları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Üniversite 
tarafından sağlanan e-posta hesapları üzerinden gerçekleştirilecek duyurular resmi 
duyuru olarak kabul edilip öğrencilerimizin bu hesapları düzenli olarak takip etme-
leri beklenmektedir. Aksi bir durumda, yaşanan aksaklıklardan Üniversite sorumlu 
değildir. 

Bilgisayar Olanakları

Öğrencilerimiz kampüs içerisinde bölümler için ayrılmış bilgisayar laboratuvarlarına 
ek olarak her katta yer alan bilgisayar odaları, kütüphane ve genel amaçlı kullanım 
laboratuvarlarında sunulan toplam 102 bilgisayar aracılığı ile akademik çalışmalarını 
gerçekleştirebilir ve internete erişebilirler.

Öğrencilerimiz kampüs içerisinde sunulan tüm bilgisayarlara TEDUPass kullanıcı 
adı ve şifresini kullanarak erişilebilir.
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İnternet Olanakları

Bilgisayar odaları, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarında yer alan bilgisayarlar 
üzerinden internet erişim imkanlarına ek olarak öğrencilerimiz kampüs içerisinde 
tüm iç ve dış mekanları kapsayan kablosuz ağ aracılığı ile kişisel bilgisayarlarını ve 
akıllı telefonlarını kullanarak internete erişebilirler. Ayrıca üniversitemizin dahil ol-
duğu eduroam (EDUcation ROAMing) ağı kapsamında öğrencilerimiz üniversite ta-
rafından kendilerine verilen TEDUPass kullanıcı adı ve şifresi ile bu ağa dahil olan 
Türkiye ve Yurtdışındaki çok sayıda üniversite kampüsü içerisinde yer alan kablosuz 
ağlardan da faydalanabilmektedir. 

Üniversitemiz eduroam SSID’si ile yayın yapan ağa bağlantı ayarlarına ilişkin bilgilere 
herhangi bir kullanıcı adı ve şifre gerektirmeyen eduroam.info SSID’si ile yayın yapan 
ağa bağlanarak web tarayıcıları üzerinden http://eduroam.tedu.edu.tr adresi ara-
cılığı ile ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de eduroam ağına dahil olan üniversitelerin güncel listesine http://www.
eduroam.org.tr/participants.php sayfasından ulaşabilir, Dünya genelindeki diğer 
eduroam üyeleri ve daha fazla bilgi için ise https://www.eduroam.org/ adresini zi-
yaret edebilirsiniz.

TEDUCard

TED Üniversitesi öğrencilerine Üniversite’nin DenizBank ile yapmış olduğu anlaşma 
çerçevesinde Akıllı Kart (Smart Card) özelliğine sahip bir kimlik kartı sağlanacaktır.

Öğrencilerimize üniversite kayıtları sırasında kayıt masasında yer alacak DenizBank 
personeli aracılığı ile TEDUCard dağıtımları gerçekleştirilecektir.

TEDUCard Kullanım Alanları

TEDUCard ile kullanıcılar üniversitede öğrenci veya personel olduklarını belgeleye-
bileceklerdir.

TEDUCard e-cüzdan özelliği ile ise, üniversitemiz tarafından belirlenen kampüs içi 
ödeme noktalarında aldıkları hizmetlerin karşılığını kartları üzerine yer alan bakiye 
aracılığı ile ödeyebileceklerdir. Kartlar üzerine bakiye yükleme işlemi kampüs içe-
risinde yer alan Denizbank ATM’leri veya Denizbank internet bankacılığı aracılığı ile 
gerçekleştirebilecektir.



Üniversite içerisinde yer alan mevcut TEDUCard ödeme noktaları aşağıda listelen-
miştir;

• Yemekhane turnikeli tabldot hesap ödeme 

• Kantin alışverişleri

• Bookstore alışverişleri

• Kütüphane kitap gecikme cezası ödeme

• Detaylı bilgi için TEDUCard kullanım kılavuzuna

https://my.tedu.edu.tr/wiki/community/teduit/teducard adresinden erişebilirsiniz.

Yardım Masası

TED Üniversitesi’nde sunulan tüm Bilgi Teknolojileri Uygulamalarına ilişkin yardım 
taleplerinizi MyTEDU Portal içerisinde yer alan yardım masası aracılığı ile gerçekleş-
tirebilir ve talebinizin durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca öğrencilerimiz Yardım Ma-
sası erişimleri olmadığı durumlarda yardım taleplerini help@tedu.edu.tr adresine 
gönderecekleri bir e-posta ile iletebilir.
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ULUSLARARASI  
PROGRAMLAR OFİSİ
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• Üniversitemiz, yabancı ülkelerdeki 
kurumlarla ortaklıklar kurarak, farklı 
ülkelerden öğrencileri ağırlayarak ve 
kendi öğrencilerine eğitimlerinin bir 
kısmını yurt dışında geçirme ve/veya 
uluslararası projelere katılma olanak-
ları sağlayarak uluslararası bir ortam 
yaratmayı amaçlamaktadır. Uluslara-
rası Programlar Ofisi, üniversitemizin 
uluslararasılaşmasını yürütmekte, 
gelen ve giden değişim öğrencileri ile 
personelin yanı sıra tam zamanlı ya-
bancı öğrencilere destek vermektedir. 
Ofisin faaliyet alanları şöyledir:

• TED Üniversitesi’nin uluslararasılaş-
ma stratejisinin geliştirilmesi ve uygu-
lanması;

• Yurt dışındaki kurumlarla ortaklık ge-
liştirilmesi;

• TED Üniversitesi’nde Erasmus+ Öğ-
renci ve Personel Değişimi Program-
ları’nın yürütülmesi;

• Tam zamanlı yabancı öğrenci alımı.

Uluslararası Programlar Ofisi hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için: http://ipo.tedu.edu.tr

Detaylı bilgi için;

Gülece ŞENEL
Uluslararası Programlar Ofisi Yöneticisi
Telefon: (312) 585 01 31
gulece.senel@tedu.edu.tr
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Yabancı Üniversiteler ile İşbirlikleri

Erasmus+  Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği

Üniversitemiz, Temmuz 2012’de Genişletilmiş Erasmus Yükseköğrenim Beyanna-
mesi’ni almaya hak kazanmıştır ve 2013-2014 akademik yılında hareketlilik faaliyet-
lerine başlamıştır. 

Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından uygulanan ve ülkemizde Türk Ulusal Ajansı tara-
fından yürütülen eğitim, öğrenim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan bir programdır. 
Birinci sınıfı bitiren ve belirlenen diğer kriterleri yerine getiren öğrenciler, Erasmus+ 
Programı kapsamındaki öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanmak için 
başvurabilirler. Seçilen öğrencilere, hareketlilikleri süresince belirli bir miktar maddi 
destek sağlanır. 

Öğrenim hareketliliği bir dönem ya da bir akademik yıl boyunca yurt dışındaki anlaş-
malı üniversitelerden birinde öğrenim görmeyi kapsar. Öğrenciler, öğrenim harcını 
gittikleri üniversiteye değil, üniversitemize öderler ve değişim sürelerinin sonunda 
dönüp öğrenimlerini burada tamamlarlar. Gittikleri üniversiteden ayrıca bir diploma 
almazlar. 

Staj hareketliliği, öğrencilerin yurt dışında bir işletmede staj yaparak öğrenim gör-
dükleri alana ilişkin  mesleki becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Öğrenciler, belir-
lenen koşullara uygun olarak staj yerlerini kendileri ayarlayabilmektedir.

Üniversitemizde her yıl, öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanmak iste-
yenleri bilgilendirmek üzere Erasmus+ Tanıtım Toplantıları düzenlenmektedir. Baş-
vurular, internet adresinde ve UPO’nun ilan panosunda duyurulmaktadır. 

Diğer Uluslararası İşbirlikleri

TED Üniversitesi yalnızca uluslararasılaşmayı değil, kaliteli uluslararasılaşmayı 
hedeflemektedir. Bu bağlamda, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avusturalya, Japonya, 
Kanada gibi gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerle de projeler geliştirmeye ve Kuzey 
Amerika’daki saygın yükseköğretim kurumları ile kurumsal kıyaslama (benchmar-
king) yapmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
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Anlaşmalı Üniversiteler  (Temmuz 2015 itibariyle)

Not: Bu liste, anlaşmalar yapıldıkça yenilenmektedir. 
Güncel listeye  http://ipo.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.
 

	   Üniversite	   Ülke	   Bölüm	  

1	   Politechnika	  Wroclawska	   Polonya	   Bilgisayar	  Mühendisliği	  

2	   Comenius	  University	  of	  Bratislava	   Slovak	  
Republic	  

Ekonomi	  

3	   Georg-‐August-‐Universitaet	  Göttingen	   Almanya	   Ekonomi	  

4	   University	  of	  Thessaly	   Yunanistan	   Ekonomi	  

5	   Université	  de	  Rouen	   Fransa	   Ekonomi	  

6	   Universidad	  de	  Murcia	   İspanya	   Ekonomi	  

7	   Tartu	  Ülikool/	  University	  of	  Tartu	   Estonya	   Ekonomi/	  İşletme	  

8	   Heinrich	  Heine	  University	  Düsseldorf	   Almanya	   Ekonomi/	  İşletme	  

9	   Bucharest	  University	  of	  Economic	  Studies	   Romanya	   Ekonomi/	  Siyaset	  Bilimi	  
ve	  Uluslararası	  İlişkiler	  

10	   University	  of	  Split	   Hırvatistan	   Ekonomi/İşletme	  

11	   Uniwersytet	  Lodz	   Polonya	   Ekonomi/İşletme	  

12	   Technische	  Universiteit	  Eindhoven	   Hollanda	   Endüstri	  Mühendisliği	  

13	   Mondragon	  University	   İspanya	   Endüstri	  Mühendisliği	  

14	   Poznan	  University	  of	  Technology	   Polonya	   Endüstri	  Mühendisliği	  

15	   Fern	  Universitat	  in	  Hagen	   Almanya	   Endüstri	  Mühendisliği	  

16	   Aschaffenburg	  University	  of	  Applied	  Sciences	   Almanya	   Endüstri	  Mühendisliği	  

17	   Windesheim	  University	  of	  Applied	  Sciences	   Hollanda	   Endüstri	  Mühendisliği	  

18	   Université	  de	  Nantes	   Fransa	   Endüstri	  Mühendisliği/	  
Bilgisayar	  Mühendisliği/	  
İşletme	  

19	   Ecole	  Nationale	  Superiure	  des	  Mines	  de	  Saint-‐
Etienne	  

Fransa	   Endüstri	  Mühendisliği/	  İşletme	  

ÜNIVERSİTE ÜLKE BÖLÜM



6160

20	   Karlsruhe	  University	  of	  Applied	  Sciences	   Almanya	   Endüstri	  Mühendisliği/	  İşletme	  

21	   Instituto	  Politechnico	  Do	  Porto	   Portekiz	   Endüstri	  Mühendisliği/	  İşletme	  

22	   Avans	  University	  of	  Applied	  Sciences	   Hollanda	   Endüstri	  Mühendisliği/Makine	  
Mühendisliği/	  Bilgisayar	  
Mühendisliği/	  Elektrik	  ve	  
Elektronik	  Mühendisliği	  

23	   Universitat	  Kassel	   Almanya	   İnşaat	  Mühendisliği	  

24	   Ruhr-‐Universtitat	  Bochum	   Almanya	   İnşaat	  Mühendisliği	  

25	   University	  of	  Patras	   Yunanistan	   İnşaat	  Mühendisliği/	  Mimarlık	  

26	   Klaipeda	  State	  University	  of	  Applied	  Sciences	   Litvanya	   İşletme/	  Makine	  
Mühendisliği/İnşaat	  
Mühendisliği/	  Elektrik	  ve	  
Elektronik	  Mühendisliği	  

27	   University	  of	  West	  Bohemia	   Çek	  
Cumhuriyeti	  

Makine	  Mühendisliği/	  İşletme	  

28	   Cracow	  University	  of	  Technology	   Polonya	   Mimarlık	  

29	   Universitet	  Po	  Architectura,	  Stroitelstvo	  i	  Geodesia	  
(University	  of	  Architecture,	  Civil	  Engineering	  and	  
Geodesy)	  

Bulgaristan	   Mimarlık	  

30	   Aristotle	  University	  of	  Thessaloniki	   Yunanistan	   Psikoloji	  /	  PDR	  /	  Mimarlık	  

31	   University	  of	  Coimbra	   Portekiz	   Rehberlik	  ve	  Psikolojik	  
Danışmanlık	  

32	   Universidad	  de	  Jaen	   İspanya	   Rehberlik	  ve	  Psikolojik	  
Danışmanlık/	  Psikoloji	  

33	   University	  of	  Greenwich	   İngiltere	   Sınıf	  Öğretmenliği/	  Okul	  Öncesi	  
Eğitimi	  

34	   University	  of	  Maribor	   Slovenya	   Sınıf	  Öğretmenliği/	  Okul	  Öncesi	  
Eğitimi	  

35	   University	  of	  Crete	   Yunanistan	   Sınıf	  Öğretmenliği/	  Okul	  Öncesi	  
Eğitimi/	  Bilgisayar	  
Mühendisliği	  

36	   Universitatea	  Babeş-‐Bolyai	   Romanya	   Sınıf	  Öğretmenliği/	  Okul	  Öncesi	  
Eğitimi/	  Psikoloji/	  Rehberlik	  
ve	  Psikolojik	  Danışmanlık	  

37	   Tallinn	  University	   Estonya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

38	   Universitaet	  Bremen	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

39	   Institut	  D’Etudes	  Politiques	  de	  Rennes	   France	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

40	   WestfaelischeWilhelms-‐Universitaet	  Münster	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

41	   Universitaet	  Osnabrück	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

42	   Universitaet	  Bonn	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

43	   Institut	  D’Etudes	  Politique	  de	  Toulouse	   Fransa	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

44	   Albert-‐Ludwigs-‐Universitaet	  Freiburg	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

45	   University	  of	  Leipzig	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

46	   Maria	  Curie-‐Sklodowska	  University	   Polonya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

47	   University	  of	  Rostock	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

48	   University	  of	  Oldenburg	   Almanya	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler	  

49	   Budapest	  University	  of	  Technology	  and	  Economics	   Macaristan	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler/	  Ekonomi/	  İşletme/	  
Endüstri	  Mühendisliği/	  PDR	  

50	   New	  Bulgarian	  University	   Bulgaristan	   Siyaset	  Bilimi	  ve	  Uluslararası	  
İlişkiler/	  İşletme	  
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KARİYER MERKEZİ

TEDÜ Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin mezun ol-
madan önce iş dünyası ile doğrudan iletişim içinde 
olarak iş ortamlarını tanımaya başlamaları, dolayı-
sı ile mezuniyet sonrası profesyonel hayata daha 
kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmak amacı ile 
kurulmuştur. 
Amacımız, öğrencilere meslek  seçimi ve/veya yük-
sek eğitimleri ile ilgili planlarında karşılarına çıka-
cak seçenekleri bilinçli değerlendirebilmeleri için 
bilgi, yetenek ve becerilerini kullanarak, ilgi alan-
larını belirleyerek kendilerini ve kişilik özelliklerini 
tanımalarını sağlamak, böylelikle doğru kariyer he-
deflerine yönlendirmektir. Bunun için: 

• Öğrenci ve mezunlara tam zamanlı, yarı za-
manlı, kısa dönemlik ve zorunlu staj olanakları-
nın yaratılması konularında çalışmalar yapmak,

• Kariyer Öncüleri Programı ile öğrenci ve rol 
model alabilecekleri kişileri bir araya getirerek, 
kariyer hedefleri için farkındalık yaratacak viz-
yonları görmelerini sağlamak,

• Özgeçmiş ve ön yazı hazırlamak, mülakat tek-
nikleri geliştirmek, kendini doğru ifade etme 
konularında danışmanlık ve eğitimler sağla-
mak,

• Kariyer günleri, söyleşi düzenleyip sektör ve 
firmaları tanıtmak,

• Kariyer fuarları düzenleyip işveren ile öğrenci 
ve mezunlarımızı bir araya getirerek, aralarında 
iletişim başlatarak staj ve iş fırsatları sunmak,

• İş tekliflerini değerlendirmek, iş anlaşması 
yapmak ve yeni iş yerlerine adaptasyon süreç-
lerinde destek olmaktır.

Detaylı bilgi için;
http://career.tedu.edu.tr/ 

Pelin KALKANOĞLU
Kariyer Merkezi Yöneticisi 
Telefon: 0 (312) 585 0 173
pelin.kalkanoglu@tedu.edu.tr  
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TED Üniversitesi’nin en başta gelen hedeflerinden birisi, öğrencilerimizin istihdam 
edilebilirliğini garanti altına alabilmek ve onları yüksek nitelikli insan kaynağı ola-
rak yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda özel sektör ile yapılan kurumsal işbirliği 
çalışmaları ile lisans öğrencilerimizin, eğitimlerinin belirli aşamalarında özel sektör 
kuruluşlarında dönemsel çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlıyoruz.

TEDÜ, öncelikle TEDÜ’ye karşı duyarlı ve yanıt veren tutumları ile bilinen “TED Top-
lumu” üyelerinin de katkılarıyla, çok geniş bir alanda ve çeşitlilikte staj olanakları ile 
öğrenim sürecine katma değer sağlar. “TED Toplumu” üyeleri, sektörel alanlardaki 
kuvvetli bağları ile staj süresinde ve sonrasında öğrencilere doğrudan iş olanakları 
da sunar. 

Kurumsal İşbirliği programımız; öğrencilerimize teorik bilgilerini pratiğe çevirme 
şansı sağlayarak kendilerini hayata ve iş dünyasına daha iyi hazırlama, firmalarımıza 
ise çalışan istihdamında öngörü oluşturabilme, doğru insan kaynağına ulaşabilme 
ve eğitim alanında sosyal sorumluluklarını yerine getirebilme olanağı sağlayacaktır.

Öncelikle TED Toplumu üyelerinin büyük desteğiyle, TEDÜ öğrencilerinin birer dünya 
vatandaşı olarak niteliklerinin geliştirilmesi ve okurken gerçek iş tecrübesi edinebil-
meleri amacıyla ülkemizin önde gelen özel sektör kuruluşlarıyla bu hedefler doğrul-
tusunda çok çeşitli tipte protokoller imzalanmış, ve Kariyer Merkezimizin faaliyete 
geçmesi ile aralarına hergün yenileri eklenmektedir. 

Türkiye’nin Kariyer Öncüleri ile Sohbetler

TED Üniversitesi farkındalık yaratmak amacı ile “Kariyer Öncüleri” ile öğrencileri bu-
luşturduğu “odak grup” toplantıları düzenliyor. 

İki ayrı etapta planlanan “Kariyer Öncüleri” buluşmalarının ilk etabında, mesleğinin 
zirvesindeki kişiler ile TED Ankara Koleji lise son sınıflarını TED Üniversitesi kam-
püsünde bir araya getirdik. Çok yakın bir gelecekte meslek tercihlerini yapacak olan 
aday öğrencilerin, doğru mesleklere yönlendirilebilmesi açısından bu toplantıların 
çok önemi olduğunu düşünüyoruz. Toplantıların ikinci etabında ise “Kariyer Öncü-
leri”miz bu defa meslek seçimlerini yapmış olan TED Üniversitesi öğrencileri ile bir 
araya geldiler. Öğrencilerimize kariyer açılımları açısından önemli kazanımlar sağ-
layacağına inandığımız odak grup toplantılarında, iş hayatında sınırlı sayıda insanın 
erişebildiği Kariyer Öncüleri ile TEDÜ çatısı altında bir araya gelmenin öğrencilerimiz 
üzerinde yarattığı heyecana gururla şahit olduk. 

Odak grup toplantılarına katılan her bir öğrencimizin Kariyer Öncülerinin profesyonel 
deneyimlerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla toplantılara katılımları 15-
20 öğrenci ile sınırlamaktayız. Toplantılar Kariyer Öncülerinin kendilerini tanıtmaları 
ve mesleki gelişimlerini kısaca anlatmaları ile başladıktan sonra, soru-cevap seansı 

ile devam etmektedir. Genelde 1-1.5 saat süren bu toplantılara katılan her bir öğren-
cimiz Kariyer Öncülerine merak duydukları konularda çok çeşitli sorular sorabilme 
imkanı elde etmektedirler. TED Üniversitesi öğrencileri olarak bu ayrıcalığa sahip 
olan öğrencilerimizin Kariyer Öncülerine çok anlamlı sorular yönlendirdiğine şahit 
olduk. Bu bize ilerde öğrencilerimizin çok başarılı birer profesyonel olacaklarının 
müjdesini verdi. Şuna yürekten inanıyoruz ki, öğrencilerimize Kariyer Öncülerinin 
deneyimlerinden faydalanabilecekleri bir ortam yaratmak ve onları rol model ola-
rak görmelerini sağlamak, çok yakında meslek hayatına atılmaya hazırlanan TED 
Üniversitesi öğrencilerinin ufuklarının genişlemesi açasından çok önemli fırsatlar 
yaratmaktadır. 

Kariyer Öncüleri Odak Grup toplantılarının bir diğer amacı ise, öğrencilerimizin me-
zun olduktan sonra çalışmak için başvuracakları kurumların yöneticileri ve değişik 
sektörlerin önde gelen kişileriyle TED Üniversitesi çatısı altında karşılaşıp, onlarla 
tanışmalarını sağlamaktır. Ülkemizde bu fırsatı yakalayabilen üniversite öğrencisinin 
sınırlı sayıda olduğu açıktır. Bu şansı yakalamak TEDÜ öğrencilerin önemli ayrıcalık-
larından birisi olacaktır. Bu etkinliklerin ilerde kendilerine hiç tahmin edemeyecekleri 
kapılar açabileceğine inanan TED Üniversitesi öğrencilerinin ulaşmış olduğu farkın-
dalık düzeyi, bizlere Kariyer Öncüleri programının daha ilk yılında hedefine ulaştığının 
haberini vermektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kariyer Sohbeti yapmak için 
üniversitemize gelen konuklarımız;
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Ahmet Aksu - Özelleştirme İdaresi Başkanı 
Sevinç Atabay - Türk Eğitim Derneği Genel 
Müdürü
Hakan Ateş - Denizbank Genel Müdürü 
Gamze Cizreli - Bigchefs Kurucusu 
Serhat Çeçen - İçtaş Holding İşletmelerden 
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Hikmet Çetin - Dışişleri eski Bakanı 
Köksal Çoban - Finansbank Genel Müdür 
Yardımcısı 
Muharrem Dörtkaşlı - TAI Genel Müdürü 
Tolga Egemen - Garanti Bankası eski Genel 
Müdür Yardımcısı 
Dr. Burak Erdenir - AB Müsteşar Yardımcısı 
Zeynep Erkunt Armağan - Erkunt Traktör 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Özcan Ertem - TUSAŞ Uçak Grup Başkanı 
Cem Gülan - Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı 
Abdi Güzer - CAG Celal Abdi Güzer Architectural 
Workshop 
Yeşim Hatırlı - Hatırlı Mimarlık
Bülent Hiçsönmez - Google Türkiye Direktörü
Ali Kantur - Kantur & Akdaş İnş. Gıda Paz. San. 
ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Keremoğlu - STFA Yatırım Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Sönmez Köksal - Büyükelçi, Mit eski Müsteşarı 
Nail Kurt - FNSS CEO 
Enis Öncüoğlu - Öncüoğlu + ACP Mimarlık 
Murat Sönmez - World Economic Forum İcra 
Kurulu Üyesi 
Yılmaz Yıldız – Zürih Sigorta CEO 
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Engelsiz TED Üniversitesi

TED Üniversitesi; engelli öğrencilere destek olmak, onlara kaynak üretmek, üniver-
site deneyimleri süresince karşılaştıkları zorlukları azaltmak için gerekli çevre ko-
şullarını sağlamayı amaçlamaktadır. TED Üniversitesi, engelli öğrencilerin öğretim 
programlarına ve üniversite hayatına yönelik olanaklara erişimlerini kolaylaştırmayı 
hedeflemektedir. Bu amaçla, üniversitede fiziksel engelli öğrencilerin kampüs içi 
erişim kolaylığını sağlamak için kampüs binalarına rampa ve asansör ile ulaşım im-
kânı ve engelli tuvaletleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversite girişinin önün-
de fiziksel engelli öğrencilerin raylı toplu ulaşıma (Ankaray) kolay erişimine olanak 
sağlayan asansör mevcuttur. Engelli öğrencilerin öğrenimlerini etkin bir şekilde sür-
dürebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamak ve engelleri için çözüm üretmek, eğitim 
ortamlarını düzenlemek amacıyla üniversite bünyesinde Engelli Öğrenci Komisyonu 
kurulmuştur. Bu birim, engelli öğrenci, akademik ve idari personel için bilinçlendir-
me ve danışmanlık hizmetleri sunmayı ve engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit 
fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla sınıf içi ortam ve ders materyallerinin 
gerekli düzenlemelerini yapmayı öncelikli sorumluluğu olarak benimsemektedir.

Detaylı bilgi için; Doç. Dr. Aslı Bugay

E-Posta: asli.bugay@tedu.edu.tr
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Öğrenci Danışma Merkezi (Student Counseling Center, SCC)

Öğrenci Danışma Merkezi; TEDÜ öğrencilerinin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal 
ve akademik yönlerden en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuş-
tur. Öğrencilerin, gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara koruyucu ve 
önleyici çalışmalar yaparak yardımcı olmak, mevcut problemler karşısında öğrenci-
lerin var olan potansiyellerini kullanmalarını ve sağlıklı ve doğru kararlar almalarını 
sağlamak merkezin temel hedeflerindendir. Merkezde sunulan tüm hizmetler, TEDÜ 
öğrencilerine bilimsel olarak planlı bir şekilde ve meslek etiği çerçevesinde sunul-
maktadır.

Öğrenci Danışma Merkezi (Student Counseling Center, SCC); bireysel danışmanlık, 
grup rehberlik çalışmaları, çalıştaylar, seminerler, okula yeni başlayan öğrencilerin 
üniversiteyi ve sistemi yakından tanıması için oryantasyon çalışmalarını yürütmek-
tedir.

Detaylı bilgi için Yrd. Doç. Dr. Müge Çelik Örücü ile iletişime geçiniz. 
Adres: 1. Kat B Blok No. 165 E-Posta: muge.orucu@tedu.edu.tr

Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning, CTL)

Derslerin, aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğren-
meye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey 
düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi TED Üniversitesi’nin en önemli 
hedeflerindendir. Bu kurumsal politikanın uygulamaya yansıması için öğretim üye-
lerine ve öğrencilere destek olmak üzere bir “Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for 
Teaching and Learning, CTL)” kurulmuştur.

Detaylı bilgi için Yrd. Doç. Dr. Erdem Aksoy ile iletişime geçiniz.

ctl@tedu.edu.tr ya da erdem.aksoy@tedu.edu.tr
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TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi 
öğrenci, öğretim üyeleri ve dışarıdan akade-
misyen ve lisansüstü öğrencilerin kullanımı-
na açık olan bir bilgi merkezidir. Kütüphane-
de bulunan yayınların ağırlıklı dili İngilizcedir. 
Kaynakların kapsamları üniversitenin eğitim 
politikalarını, bilimsel araştırmalarını des-
tekleyici ve kullanıcıların entelektüel seviye-
lerinin yükseltmeyi hedefleyen niteliktedir. 
Kütüphane açık raf sistemiyle çalışmakta ve 
kaynakların sınıflandırılmasında LC (Library 
Of Congress) Sınıflama Sistemi kullanılmak-
tadır. Kütüphane kullanıcılarına danışma, ya-
yın tarama, nilgi okuryazarlığı, ödünç verme, 
kütüphaneler arası ödünç verme (ILL), mobil 
kütüphane hizmeti gibi her türlü kütüphane 
hizmetini vermektedir. Kütüphanede bulu-
nan bilgi kaynaklarının tamamı “SirsiDynix 
Entegre Kütüphane Otomasyon Programı” 
aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmış 
olup bu kaynaklar üniversite içinden veya 
dışından bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, 
tabletler dahil bütün mobil cihazlar aracı-
lığıyla tarama yapabilmekte ve kullanıcılar 
kütüphane hesaplarını yönetebilmektedir-
ler. Kullanıcılara verilmiş olan mobil kütüp-
hane hizmeti ile kütüphane kataloğunu ve 
kullanıcı hesaplarını cep telefonlarına ve/
veya tabletlerine indirecekleri ücretsiz bo-
okmyne uygulaması ile kolaylıkla kullana-
bilirler. Kütüphanede bulunan kaynakların 
güvenliği ise son teknoloji ile üretilen “3M 
RFID kütüphane güvenlik sistemi” ile sağ-
lanmaktadır. Güncel bilgiyi en iyi şekilde kul-
lanıcılara sunmak amacıyla; üniversitemizin 
fakülte ve bölüm bazlı, akademik personelin 
araştırmalarını destekleyici ve kullanıcıların 
entelektüel bilgi seviyelerini artırmak ama-
cıyla büyük çoğunluğu yabancı olmak üzere 
Türkçe ve İngilizce bir çok süreli yayınlara 
veritabanları aracılığıyla elektronik ve basılı 
ortamda erişim sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için;

Merve ÇETİNKAYA
Kütüphane Sorumlusu

Telefon: (312) 585 00 83
merve.cetinkaya@tedu.edu.tr

TED ÜNİVERSİTESİ 
AYŞE ILICAK KÜTÜPHANESİ
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Üyelik Koşulları

• TEDÜ öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüp-
hanesi’nin doğal üyesidir. Kullanıcıların herhangi bir üyelik formu doldurmaları-
na gerek yoktur.

• Diğer üniversitelerin mensupları ve araştırmacılar kütüphane kaynaklarından 
kütüphane içerisinde kullanabilir. Ayrıca diğer üniversitelerle imzalanan Kütüp-
hane Protokolü ile ilgili üniversite mensupları karşılıklı olarak belirlenen kural-
lar dahilinde kütüphaneyi kullanabilir.

• Kullanıcıların iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda öğrenci ise 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne, personel ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bil-
dirmeleri yeterlidir. Kütüphane otomasyon sistemi üniversite içerisindeki diğer 
sistemler ile entegre çalışır. Her türlü güncelleme otomatik olarak sistem üze-
rinden yapılmaktadır.

• Mezun olan veya okulla ilişiği kesilen öğrenciler, emekli olan ya da istifa nede-
niyle ayrılan personel ödünç aldıkları yayınları ilişik kesme durumlarından önce 
iade etmek zorundadır.

• Öğrenciler için “TEDU öğrenci kimlik kartı”, akademik ve idari personel için ise 
“TEDU personel kimlik kartı” kütüphane kartı olarak da kullanılmaktadır. Bu 
kartlar sahibinden başkası tarafından kesinlikle kullanılamaz.

Online Katalog Taraması

Kütüphanede bulunan yayınlar online kataloğumuzdan yazar adı, eser adı, konu vb. 
kriterlere göre kampüs içi veya dışından bilgisayar ve mobil cihazlardan taranabil-
mektedir. Tarama sonucunda kaynakların detaylı bibliografik kimlikleri ve “sınıfla-
ma/yer-Call number/location” kaynağın kütüphanedeki koleksiyonunu ve yerini 
göstermektedir. Kütüphanemizde rezerv, CTL (Central of teaching and learing), re-
ferans , ELS (English Language School) ve e-book koleksiyonu olmak üzere beş 
farklı koleksiyon bulunmaktadır. Kaynağın sınıflama numarasına ve bulunduğu ko-
leksiyonuna göre rafta arayabilirsiniz. Kütüphanede kullanıcıların karşılaşabilecek-
leri sorunları önlemek adına bilgi notları ve yönlendirmeler yer almaktadır. Aksi her 
durumda kullanıcı kütüphaneciye danışabilmektedir.  
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Genel Kurallar

• Kimlik kartınızı yanınızda taşıyınız ve personel gerek gördüğünde gösteriniz.

• Kütüphane materyallerine zarar verebileceğinden ve kullanıcıları rahatsız ede-
bileceğinden yiyecek ve içecekle kütüphaneye girmeyiniz.

• Girişte cep telefonunuzu kapatınız veya sessiz konuma getiriniz.

• Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek ses tonunda konuşmayınız ve 
davranmayınız

• Bilgi kaynaklarının kullanımına özen gösteriniz ve kaynakları ilgili personelden 
ödünç almadan dışarı çıkarmayınız, çıkarmak için talepte bulunmayınız.

• Kullanıcı, ödünç aldıkları materyalleri kaybetmeleri ve hasarlı materyal bulduk-
ları halinde kütüphaneciye bildirmeleri gerekmektedir. Materyalleri tahrip eden-
ler hakkında idari önlemler alınabilir.

• Kişiler şahsi eşyalarından sorumludur. Kayıp ve çalıntı halinde TEDÜ Ayşe Ilıcak 
Kütüphanesi kesinlikle sorumlu değildir.

• Kütüphane çıkışında eldeki çanta ve kitapların istenildiğinde görevliye gösteril-
mesi gerekir.

• TEDÜ Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin hiçbir yerinde sigara içilmemektedir.

• Çoğaltma hizmeti verilirken telif haklarının göz önüne alındığını unutmayınız.

• Kullanıcılar kütüphaneye açılış saatinden önce giremezler ve kapanış saatinde 
de kütüphaneden çıkmaları beklenir. Acil durum hallerinde (yangın, su baskını 
vb.) kütüphaneci kullanıcıların kütüphaneden çıkmalarını isteyebilir.



Ödünç Alma Koşulları 

TED Üniversitesi öğrencileri ile öğretim elemanları , idari personeli ve protokol im-
zalanan üniversite mensupları hariç dışındaki kullanıcılar ödünç yayın alamazlar, 
kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler. TEDU Kartı olmayan 
kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. Danışma kaynakları, süreli 
yayınlar, gazeteler ve CD-ROM, DVD gibi kaynakların orijinalleri ödünç verilmez. Üze-
rinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez. 
Kütüphane ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan 
geri isteyebilir. Ödünç alınan yayın kaybedilmesi ya da kullanılamayacak derecede 
hasar görmesi durumunda ödünç alan okuyucu yayının aynısını temin etmek zorun-
dadır. Temin edilememe durumunda “TED Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’nde” 
yer alan kurallar uygulanır.

Okuyucular başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış kitapları ayırtabilir.

Okuyucular iade süresi dolan kaynakların süresini kullanıcı hesapları üzerinden veya 
kütüphaneye gelerek ilgili görevli aracılığıyla uzatabilir.

Kullanıcıların ödünç alacağı materyal sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir:

Akademik Personel 5 Kitap 30 Gün

Lisansüstü 5 Kitap 30 Gün

Lisans 3 Kitap 15 Gün

İdari Personel 3 Kitap 15 Gün

Rezerv Yayınlar

Akademik personelden gelen istekler doğrultusunda tespit edilen kitaplar rezerv 
materyal olarak ayrılır. Rezerv koleksiyonunda bulunan materyaller elektronik kata-
logda “Reserve Collection” başlığı altında listelenerek kütüphanenin giriş bölümünde 
bulunmaktadır. Rezerv koleksiyonun içeriği ders kitapları ve derse yardımcı kaynak-
lardan oluşur. 25 öğrenciye 1 kopya düşecek şekilde basılı kaynak satın alınır. Elekt-
ronik olarak ise her yıl kaynakların güncel basımları koleksiyona dahil edilir. Rezerv 
yayınlar 3 saat ve 1 gece (18:00’dan sonra ödünç verilir. Ertesi gün 09:30’da iadesi 
alınır.) süreyle ödünç verilir.

Yeni Yayınlar ve Top 10 

Kütüphaneye yeni alınan yayınlar kütüphanenin web sayfasında “New arrivals book” 
ve “New arrivals journal” başlığı altında duyurulmaktadır. Ayrıca yine kütüphane web 
sayfasında kaynaklardan en çok yararlanan 10 kullanıcı ve en çok ödünç alınan kay-
nak bilgisi yer almaktadır.
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Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim

TED Üniversitesi Kampüsü dışarısından Elektronik kaynaklara erişim sağlamak için 
VPN bağlantısı kullanımı gerekmektedir. VPN bağlantı konfigürasyonunu yapabil-
meniz için My TEDU Portal içerisinde yer alan kurulumu bir kez bilgisayarınıza yap-
manız yeterli olacaktır.

Elektronik Kaynaklar

Kütüphanemizde ulusal ve uluslararası boyuttaki veri tabanlarına erişim sağlan-
maktadır.
Taylor & Fransis Group
SAGE Premier Online
EBSCOhost Veritabanları
IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı
JSTOR
ScienceDirect
IThenticate (İntihal Denetimi)
ISI Web of Knowledge
Scopus
WILEY
Informs Online
Britannica School Online
Turnitin
PressReader
Oxford Journals
Cambridge Journals

PsycARTICLES
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Sosyal Medya

Facebook üzerinde oluşturulan platform ile kütüphane kataloğunu tarayabilmek, 
kaynaklar hakkında yorum yazabilmek, kütüphane hesabınızı yönetebilmek ve du-
yuruları takip etmek gibi bir çok işlem sosyal medya üzerinden gerçekleştirilebil-
mektedir. Tek yapmanız gereken facebook hesabınızdan “TED University Ayşe Ilıcak 
Library” sayfasını takip etmek.

ILL - Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Alma 

Akademik personel kütüphane aracılığı ile diğer üniversitelerin kütüphanelerinden, 
o kütüphanenin belirlediği koşullarda ödünç kitap alabilmektedir. Diğer üniversite-
lerin kütüphanelerinden ödünç kitap alınabilmesi için istenilen kitabın künye bilgile-
rinin kütüphaneye bildirilmesi gerekmektedir. Görevli personel kitabın takibini ya-
parak kitap kütüphaneye ulaştığında istek yapan akademik personele bilgisini verir.

Uzatma İşlemi

Üyeler ödünç aldıkları yayınları iki kez uzatma hakkına sahiptir. Uzatılmak istenen 
materyalin uzatma işlemi en erken iade süresinin bitimine 2 gün kala yaptırılabilir. 
Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri 
uzatılamaz. Başkası tarafından ayrılan yayınlar uzatılamaz. Üyeler, kütüphaneye ge-
lerek, bookmyne mobil uygulaması, e-mail ya da facebookyoluyla uzatma işlemini 
yaptırabilirler. 

Geciken Yayınlar ve Gecikme Cezaları
Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları gününde iade etmelidir. Gününde iade edilmeyen 
yayınlardan yayın/gün başına “Kütüphane Komisyonu Önerisi ve Üniversite Yönetim 
Kurulu” kararıyla belirlenen miktarda günlük gecikme cezası alınır. Saatlik ödünç 
verilen rezerv kitaplar için geciken her saat başına günlük gecikme cezası kadar 
ceza alınır. Kütüphane tarafından alınan gecikme cezaları kaynak alınmak üzere bir 
sonraki akademik yıl kütüphane bütçesine aktarılır. Kullanıcılara iade tarihinden 3 
gün önce hatırlatma maili, iade tarihinde sistemde kayıtlı numaralarına SMS, 3 gün 
ve 15 gün sonra iade gecikme bilgisi verilir. Kullanıcılara yollanan mailler @tedu.edu.
tr uzantılı mail adreslerine gönderilir.

Kütüphane Çalışma Saatleri
Kütüphanemizin çalışma saatleri resmi tatil günleri hariç aşağıda belirtilmiştir.
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 21:00
Cumartesi-Pazar  : 11:00 - 21:00

*** Çalışma saatlerinde yapılacak olan değişiklik önceden duyrulur.
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TED Üniversitesi, öğrencilerinin akademik 
gelişimini sağlarken hedeflediği öğrenme 
üreten kurum olma hedefini öğrencilerinin 
sosyal ve kişisel açıdan gelişmeleri konu-
sunda da sürdürebilmek arzusundadır. Bu 
amaçla onları sosyal, kültürel, sportif, dü-
şünsel açıdan zenginleştirecek, hem kişi-
sel hem de ekip halinde hareket edebilme 
becerisi kazandıracak programlar yürütür. 
Öğrenci Dekanlığı bu programları yürüt-
mek ve lisans eğitiminin sosyal yönleriyle 
hayata aktarılmasını sağlamak amacıyla 
toplulukların kurulması ve işleyişini des-
tekler. Öğrenci Konseyi ve Üniversite Yö-
netimi ile ortak projelerin gerçekleştiril-
mesinde köprü vazifesi üstlenir. TEDÜ’de 
öğrencilerin üniversite hayatına aktif ka-
tılımı ve temsilcileri vasıtasıyla üniversite 
karar mekanizmalarında temsil edilmeleri 
sağlanır. Öğrenciler için bütüncül ve yaşa-
yan bir öğrenme ortamı yaratılarak hoşgö-
rü, adalet, ahlaki sorumluluk ve insan onu-
ru gibi evrensel değerlerin yanı sıra kişisel 
sorumluluk, vatandaşlık, bilinçli karar ver-
me, sivil katılım, kültürel zenginlik, liderlik 
gibi alanlarda gelişimlerini desteklemek 
Öğrenci Dekanlığı’nın öncelikli alanlarıdır. 
Rektörlüğe doğrudan bağlı görev yapan 
Öğrenci Dekanı, Üniversite Yönetim Kurulu 
ve Üniversite Senatosu’nda davetli olarak 
yer alır ve öğrencilerimizin tüm sorunları ile 
dilek, istek ve önerilerini üniversite yöneti-
mine doğrudan iletir, öğrenciye sağlanacak 
imkanları takip eder, öğrenci haklarını sa-
vunur. Öğrenci Dekanlığı öğrencilerimizin 
TED Üniversiteli olmanın keyfine varmala-
rını sağlamak için çalışır. 

Detaylı bilgi için;

Pınar BALOŞ
Öğrenci Dekanı
Telefon: (312) 585 01 32
pinar.balos@tedu.edu.tr

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
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RadioTEDU
“Yepyeni, genç, dinamik, farklı” 
2012 yılında Radio TEDU’yu kurmak için çalışmalara başladık. Bir hayal olarak baş-
ladığımız bu çalışmalar sonucunu verdi ve bugün artık internet üzerinden kesintisiz 
yayındayız. Konusunda uzman deneyimli radyocularla sertifikalı diksiyon ve rad-
yoculuk eğitimlerimiz devam ediyor. Henüz çok yeni bir radyo olmamıza karşılık 
alanında başarılı ve tanınmış birçok isim ile yaptığımız röportajları web sitemizden 
dinleyebilirsiniz. Radio TEDU büyük bir ekip çalışmasının ürünüdür. Ekibimiz büyük 
bir disiplin, sorumluluk ve emekle radyomuzu düzenli yayın yapar hale getirmiştir. 
Radyomuzda değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip arkadaşlarımız yaratıcı güçleri-
ni, emeklerini ve bilgilerini birleştirerek çalışmaktadırlar. Pop ve rock ağırlıklı yabancı 
müzik yayını yapan radyomuzu www.radiotedu.com adresinden dinleyebilir, bize 
Facebook, Twitter, Instagram ve web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyo-
muzu daha ileriye götürecek birikimlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, şimdi-
den aramıza hoş geldiniz. Bizi dinlemeye başlayın...
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Öğrenci Toplulukları

TEDÜ, öğrencilerini sadece akademik olarak değil sosyal anlamda da hayata ha-
zırlar. Bilimsel eğitimle aynı oranda önemsediği sosyal etkinlikler için öğrencilerini 
teşvik eder. Ortak ilgi alanlarının buluştuğu öğrenci toplulukları, yaratıcı projelerin ve 
yeni dostlukların çıkış noktasıdır. Öğrencilerin sosyal kulüp faaliyetleri ile doğru dav-
ranış kazanması, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi öğrenmesi ve bunu ha-
yatlarına da yansıtabilmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, 
bireysel gelişimde bulanabilmesi, yeni durumlara uyum sağlayabilmesi, kendisine 
ve başkasına güvenebilmesi, kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlata-
bilmesi, farklı görüş ve anlayışı hoşgörü ile karşılayabilmesi, çevresindeki sorunlarla 
ilgilenebilmesi gibi davranışları belli bir düzeyde kazanabilmeleri için sosyal kulüp 
faaliyetleri son derece önemlidir. Öğrenci Dekanlığı’nın koordinasyonu ve denetimi 
ile Öğrenci Konseyi’nin yürütücülüğünde TED Üniversitesi’nde 2014-2015 akademik 
yılında aktif olan topluluklar şunlardır:

Amerikan Futbol Topluluğu

Basketbol Topluluğu

Dans Topluluğu

Doğa Sporları Topluluğu

EduAction Topluluğu

Gezi Topluluğu

Girişimcilik ve İşletme Topluluğu

E-Sport Topluluğu

Kültür Sanat Topluluğu

Logos Topluluğu

Müzik Topluluğu

Mimarlık ve Tasarım Topluluğu

MUN (Modal United Nations) Topluluğu

Radyo ve İletişim Topluluğu

Sinema Topluluğu

Okçuluk Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu (ESN)



öğrenci arkadaşlarımızın dilek ve sorunlarını üniversite yönetimine aktaracak ve çö-
züm üretilmesine yardımcı olmaya çalışacağız.

TEDÜ Öğrenci Konseyi, TED Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, akademik ve kültü-
rel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir ve bu doğrultuda 
etkin bir görev dağılımı ile kendi içerisinde Öğrenci İşleri Komisyonu, Sosyal Etkinlik 
Komisyonu, Öğrenci Toplulukları Komisyonu ve Medya Komisyonları gibi komisyon-
lara ayrılarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bizlere hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz adına destek veren tüm TEDÜ öğren-
cilerine teşekkür ediyoruz ve görevimiz süresince bizlere destek olacaklarına emin 
olduğumuz tüm TEDÜ ve TED ailesine de şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz.

2015-2016 yılında okulumuza başlayacak tüm öğrenci arkadaşlarımıza TEDÜ Öğ-
renci Konseyi olarak başarılar diliyoruz.

TEDÜ Öğrenci Konseyi Adına,

Merve KAVAS

Konsey’den Mesaj

Değerli Arkadaşlarım,

TED Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türki-
ye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 1928’de Türk eğitim standartlarını 
çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı hedefleyen ve köklü bir 
eğitim kültüründen gelen TED camiasının temsilcisi olan TED Üniversitesi’nde de-
mokratik bir seçim sürecinin ardından 2015-2016 yılı için görevimize başlamış bu-
lunmaktayız.

TED Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak görevimiz, sorunlarınızı en hızlı şekilde üni-
versite yönetimine ve gerekli birimlere ileterek okulumuzda beraber geçireceğimiz 
süre boyunca rahat bir öğrenim görmenizi sağlamaktır. Tüm TEDÜ öğrencilerinin 
doğal üye sayıldığı TEDÜ Öğrenci Konseyi olarak üniversitemizde tüm öğrenci arka-
daşlarımızın yararına olacak her türlü düzenlemeleri ve yenilikleri öğrenci arkadaş-
larımızın desteği ve enerjisi ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrenci merkezli eğitim veren TED Üniversitesi’nin bizlere sağladığı bir ayrıcalık ile 
TEDÜ Öğrenci Konseyi olarak tüm öğrenci arkadaşlarımız adına, Fakülte Yönetim 
Kurullarına, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına davetli olarak katılıp 
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Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi üyeleri, TEDÜ öğrencileri tarafından seçilir ve bu demokratik se-
çim sonucunda öğrenciler Öğrenci Konseyi tarafından temsil hakkı kazanır. Böylece 
fikir ve önerilerini okul yönetimi ya da ilgili idari birimler ile paylaşabilen öğrenciler, 
alınan kararlarda istek ve görüşleriyle aktif rol oynarlar. Konsey Kurulu, görev sü-
resi boyunca çeşitli organizasyonlar, konserler, toplantılar, eğitimler, diğer üniversite 
konseyleriyle işbirlikleri ve benzer çalışmalar düzenler. Öğrenci Konseyi üyeliği ve 
başkanlığı yeni lider adayları için bir başlangıçtır. Öğrenci Konseyi diğer taraftan üni-
versitenin her anlamda gelişmesine yönelik projeler de sunar.
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Kızılay

Dikimevi

Kolej
Sıhhiye

Ulus

Kültür Merkezi

Akköprü

Metro
Ankaray

ANKARA
Yenimahalle

Demetevler

Hastane

Macunköy

Ostim

Batıkent

Demirtepe

Maltepe
Bahçelievler

Emek
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Sağlık Hizmetleri

Öğrenciler herhangi bir sağlık problemi yaşadıklarında, TED Üniversitesi yerleşke-
sinde bulunan Sağlık Merkezi’ne başvurarak üniversitenin tam zamanlı kurum dok-
toru aracılığıyla muayene ve ilk yardım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler. Acil 
durumlarda gerekli ilk müdahale yapılır ve gerektiğinde de hastaneye nakil sağlanır.

Konaklama

TED Üniversitesi tam burslu öğrencilerine normal eğitim sürelerince ücretsiz yurt 
imkanı sunmaktadır. Üniversitemizin 2015-2016 eğitim yılında açılacak 93 yatak ka-
pasiteli kız yurdu bulunmaktadır. Buna ilave olarak üniversitemizin 3 kız ve 2 erkek 
yurdu ile akreditasyon anlaşması bulunmaktadır.

Akredite yurtlarımız şunlardır:

Dorm Residance Kız Öğrenci Yurdu
İnci Kız Öğrenci Yurdu
Angora Kız Öğrenci Yurdu
Anka Erkek Öğrenci Yurdu
Ataçağ Erkek Öğrenci Yurdu

Yurtlarda kalacakların yerleştirilmesi Genel Sekreterliğin koordinasyonunda 
Öğrenci Dekanlığı tarafından yapılmaktadır.

Yiyecek/İçecek Hizmetleri

TED Üniversitesinde 250 kişilik bir yemekhane bulunmaktadır. Öğrenciler yemekha-
nede ve kafeteryada “akıllı kart” (smart card) özelliğine sahip TEDUCard’larını kulla-
nabilirler.

Ulaşım

TED Üniversitesi Kolej Merkez Kampüsü Ankara şehir içinde yer almaktadır ve şeh-
rin her yerine eşit uzaklıkta, ulaşım ağının kesişme noktasındadır. Kolej veya Kızılay 
semtine gelen otobüsler ve Metro ve Ankaray aracılığıyla Merkez Kampüse ulaşım 
mümkündür.
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Adres: TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi, 
No.48 Kolej, 06420 ANKARA

Tel: 0 (312) 585 00 00
 0 (312) 431 83 38
 
Faks:  0 (312) 418 41 48
E-Posta: info@tedu.edu.tr
www.facebook.com/TEDUniversity
www.tedu.edu.tr


