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Bilindiği üzere, 23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar 
Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Karamame”nin 
2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlan ile ilgili 
olarak, Kararnamenin 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca, ÖSYM tarafından diğer 
yükseköğretim kuramlarına yerleştirilmesi işlemleri sonuçlanmıştır.

Söz konusu KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarında kayıtlı öğrencilerin 
belirlenen diğer yükseköğretim kuramlarına yerleştirilmesi ve bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin 
mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kuramlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili 
üniversiteye ödemeye devam etmelerine ilişkin olarak mali konularda işlemlerin yürütülmesi 
4.8.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye 
dayanarak 26.10.2016 Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve;

1-Öğrencilerin, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarına 
yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel 
koşul ve açıklamalar kısmında burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin herhangi bir 
açıklama yok ise 2015 yılı ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer 
alan 2015-2016 eğitim öğretim dönemi öğrenim ücretlerine TÜFE artış oranı uygulanarak 
hesaplanmış olan ve ekte gönderilen tablo dikkate alınarak öğrenim ücretlerini yerleştirildikleri 
yükseköğretim kuramlarına 6 eşit taksitte olmak üzere; ilk taksitin güz dönemi başında kayıt 
yenileme sırasında, diğer 2 taksitin Kasım ve Aralık aylarının en geç 20’sine kadar, 4 üncü taksitin 
bahar dönemi kayıt yenileme sırasında 5 inci ve 6 nci taksitlerin ise Nisan ve Mayıs aylarının en 
geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına yatırmak 
suretiyle ödemelerine,

2-Kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini 
tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan 
öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrencilerin 
sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda; 
öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek 
tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı 
sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak 
ödemelerine,

3-Kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini 
tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden 
dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrencilerin; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim 
ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 
AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını 
öğrenim ücreti olarak ödemeleri, ayrıca mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim
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süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenlerin 
dönem ücretinin tamamını ödemelerine,

4- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bir yıllık hazırlık 
eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmayan öğrencilerin bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda 
hazırlık sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait 
öğrenim ücretinin tamamını ödemelerine ve bu öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimini başararak 
ön lisans veya lisans eğitimine başladıklarında bursluluk durumlarının devam edeceğine,

5- Kapatılan vakıf yükseköğretim kumrularının ön lisans ve lisans programlarında 
kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler ile TC vatandaşı ve yabancı uyruklu lisansüstü programlara 
kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin Başkanlığımız tarafından program 
bazında liste halinde ilan edilmesi ve öğrencilerin bu listede yer alan öğrenim ücretlerini 
yerleştirildikleri üniversiteye ödemelerine,

6- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin 2016-2017 eğitim- 
öğretim yılı başlamadan önce üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden 
faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait öğrenim ücretlerinin, 
yeni kayıt yaptırdıkları vakıf yükseköğretim kurumlan ya da devlet üniversitelerine ibraz etmiş 
oldukları banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen 
belgelerin Maliye Bakanlığına iletilmek üzere ilgili üniversite tarafından en kısa zamanda 
Başkanlığımıza göndermelerine

karar verilmiştir.

TÜFE artış oranı uygulanarak hesaplanmış olan ücret tabloları YÖKSİS “Öğrenci 
İşleri Duyurular” bölümünde yer almaktadır.

Yurtdışı Kabul Kontenjanları ile yerleşen öğrencilerin ücretleri ile ilgili çalışmalar 
devam etmekte olup, sonuçlandığında yükseköğretim kurulularına ayrıca duyuru yapılacaktır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması 
sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin 
ilk üç taksiti en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar üniversiteniz tarafından tahsil edilmesi 
hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.
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