667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen
Öğrencilere İlişkin Açıklama
23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü
Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci
maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki
öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri
sonuçlanmıştır.
1.

Söz konusu öğrenciler 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında e-kayıt veya ilgili
yükseköğretim kurumlarına başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

2.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden ÖSYM tarafından yerleştirme
işlemi tamamlanmadan diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan veya 2016
ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kayıt yaptıran öğrenciler, e-kayıt
yaptıramayacaktır. Bu öğrenciler halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan
yatay geçişlerini veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek, yerleşmiş oldukları yükseköğretim
kurumuna kayıt yaptırabileceklerdir.

3.

2016-2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer
yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları 26- 29 Eylül 2016 tarihleri
arasında alınarak, intibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecek ve 3 Ekim 2016
Pazartesi günü ilan edilecektir.

4.

Öğrenciler özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru
yapabilecektir.

5.

Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde olabileceği gibi
Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilecek ve
a.

Kapatılan vakıf üniversitesinin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan
üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve
öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak
katılabilecektir.

b.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim
kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim
alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile
ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacaklardır. (EK-1),

c.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde
özel öğrenci olarak eğitim alabilme taleplerinin
 Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,
 İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine,
 İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine,

yapacaklardır.
d.
6.

Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik taleplerini ilgili
yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır.

Kapatılan üniversitenin öğrencilerinin o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği
birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla özel öğrencilikte kontenjan
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sınırı bulunacak ancak o ilde tek üniversite varsa, bu duruma kontenjan
uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.
7.

Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında
programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak ve
öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte
sayılarak intibakının yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön
lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS)
dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecektir.

8.

Öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim
kurumunda özel öğrenci olarak eğitime devam etmesi durumunda programa intibakı
özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak,
öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte
sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön
lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS)
dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek, öğrencinin özel öğrenci olarak
eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti
hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak
işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.

9.

Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden 667 sayılı KHK kapsamında ÖSYM
tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrenciler 667
sayılı KHK Uygulama Esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden
faydalanamayacaktır.

10. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve tüm derslerini alarak mezun
aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin tekrar
derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler başarısız
olduğu derslere ilişkin sınavlara koordinatör üniversitesinde girerek, mezuniyeti hak
etmesi durumunda koordinatör üniversitesi tarafından diploma düzenlenecektir. Mezun
duruma gelmiş staj, ek sınav, not yükseltme vb. bu durumdaki öğrenciler diğer
yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş olsa hatta kayıtlarını yaptırmış olsalar dahi bu
işlem iptal edilerek tekrar koordinatör üniversitelerine iade edilecektir.
11. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin
koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu süreçte
- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması
halinde öğrencilere bu diplomaların verilecek,
12. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın,
öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu (koordinatör üniversite) tarafından
düzenlenecektir.
13. 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz
dönemi için kayıt yaptıracak öğrencilerden öğrencilerin eğitim öğretim sürecine bir an
önce başlayabilmeleri, daha fazla zaman kaybetmemeleri, koordinatör üniversitelerdeki
bilgi ve belgelerin yükseköğretim kurumlarına aktarılması ile gerekli evrakların ve
belgelerin bu işlemler sırasında sağlanabilmesine de imkan vermek üzere, kayıt
esnasında öğrenim ücreti alınmayacak, öğrenim ücretleri güz dönemi final sınavına
kadar alınabilecektir.
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14. KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde özel öğrencilikte
dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre
işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama
getiren ders alma limiti konulamayacaktır.
15. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu
eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda
devam edecekleri için yerleştikleri yükseköğretim kurumu, özel öğrenci olarak başka
bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edecekler için özel öğrenci olarak eğitim
alınacak yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak
öğrencilere bildirecektir. Söz konusu KHK nın çıktığı tarihte mezun olup sadece çift
anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu
eğitim verilecektir. Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri
ve esasları kendileri belirleyebilecektir.
16. Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu
devam edecek, özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak ve bu
üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki
yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecektir.
17. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından merkezi
olarak yerleştirilmesi nedeniyle 2017 yılında ÖSYS’ye başvurmaları durumunda
ortaöğretim başarı puanlarına uygulanan katsayı bu yerleştirme işlemi nedeniyle
ortaöğretim başarı puanı yarıya indirmeyecektir.
18. Öğrencinin ikinci öğretim programına yerleşmiş olması durumunda da mevcut
bursluluk durumum devam edecektir.
19. Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrencinin
yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçmesi
durumunda, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki
üniversitesinde okuduğu hazırlık okulunun geçerli sayılacaktır.
20. Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az %30 veya tamamen
yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu
tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekmekte olup, bu öğrenciler
tarafından yükseköğretim kurumlarınca istenen belgelerin ibraz edilememesi
durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edeceklere
yükseköğretim kurumlarınca, özel öğrenci olarak devam edecek öğrencilere ise özel
öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yabancı dil düzeyini
belirlemek üzere sınav yapılacaktır.
21. Kapatılan üniversitede Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin
yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil
yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra
eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler
tekrar aldırılmayacaktır.
22. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenci iken
yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim
kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin
devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle
değerlendirilecek ve yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler
için devam şartı aranmayacaktır.
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23. Kararnameye göre yerleşen öğrenciler ücretlerini ilk 3 taksitini güz döneminde diğer
taksitleri bahar döneminde olmak üzere 6 eşit taksitte ödeyeceklerdir.
24. Bir sonraki eğitim öğretim dönemi için öğrenim ücretlerini peşin olarak ödeyenler bu
belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda ayrıca ilgili
akademik yıl için öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.
25. Kararnameye göre yerleşen öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun
öğrencinin yerleştiği yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kısmında
herhangi bir hüküm yoksa ilgili programa ait 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ödemiş
oldukları öğrenim ücretine TÜFE oranının uygulanması ile bulunacak tutarı
yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Yükseköğretim kurumları
bu uygulamanın dışında öğrenciler için ayrı ücret miktarları belirlemeyeceklerdir.
26. Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde başarısızlıktan değil, ancak
intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde bursluluk
ve eğitim-öğretim ücreti ödenmeyecektir. İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle
kullanılan 1 yıllık süre sonunda öğrencinin mezun olamaması durumunda bu süreden
sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücretinin kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık
eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarı olarak belirlenecektir.
27. Anılan KHK kapsamındaki öğrencilerden yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin
mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken öğrenim
ücretlerini yerleştikleri üniversiteye ödemeye devam edecekleri hüküm altına
alındığından, bu öğrencilerden şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanların kapatılan
yükseköğretim kurumu tarafından bu öğrencilere muafiyet uygulandığına dair belgeleri
ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından da
muafiyetleri devam edecektir.
28. ÖSYS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait
tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim
ücretine ilişkin hususlar uygulanacak olup, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler
öğrencilere verilmeyecektir.
29. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar
vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye
ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış
olsa da bu öğrencilerin ilgili hüküm gereği Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi
Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları halinde programa ait
öğrenim ücretinin tamamı tahsil edilecektir.
30. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere yerleştirildikleri yıla ait
ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kapsamında normal öğrenim süreleri
boyunca sabit ödeme garantisi verilen öğrencilerden bu durumlarını belgelendirmeleri
kaydıyla öğrenim ücreti aynı şekilde tahsil edilecektir.
31. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde
eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf
yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyecektir.
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Ek-1
Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları

Koordinatör Üniversite

1- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)

Bursa Teknik Üniversitesi

2- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

3- Fatih Üniversitesi (İstanbul)

İstanbul Üniversitesi

4- Gediz Üniversitesi (İzmir)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

5- İpek Üniversitesi (Ankara)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

6- İzmir Üniversitesi (İzmir)

Dokuz Eylül Üniversitesi

7- Melikşah Üniversitesi (Kayseri)

Erciyes Üniversitesi

8-

Mevlana Üniversitesi (Konya)

Selçuk Üniversitesi

9-

Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)

İstanbul Üniversitesi

10-

Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)

Dicle Üniversitesi

11-

Şifa Üniversitesi (İzmir)

Ege Üniversitesi

12-

Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

13-

Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

14-

Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

Gaziantep Üniversitesi

15-

Kanuni Üniversitesi (Adana)

Eğitim öğretime başlamadı
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