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1. OSytVt

tarafindan yerlegtirilenler d[rencilere yerlegtirildikleri yrla ait $SyS
Ytiksekii$retim Programlan ve Kontenjanlan Kllavuzunun 6zel kogul ve
agrklamalar
krsmrnda e[itim dgretim ticreti ile ilgili burslandrrm aya ve/veya
sabit odemeye iligkin
tiim agrklamalar uygulanacakhr.

2'

Herhangi

bir agrklama bulunmamasr

durumunda ise 2015-2016 e[itim-olretim

ddneminde ddemig olduklan Olrenim ricretlerine;

ruir

tarafindan yayrnlanan Agustos

2016 ddnemi TUFE arhg orammn (% 8,05) uygulanmasr sonucunda
hesaplanan
dSenim iicretlerini kayrt yaptudrklan ytiksekdgretim kurumlanna
ddeyeceklerdir.

3' odenecek

ticretin tespitinde o$encilerin 2015-2016 epitim-dlretim yrhna
ait

ddemeleri; bankadekontg makbuz, hesap ekstresi ve yapos
cihazlantarafindan tiretilen
belgelerle kanrtlamalan garttu.

4' O$renciler bu belgeleri yerlegtirildikleri

riniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi
iadeli taahhtitlii olarak posta ya dakargo yoluyla da gcinderebileceklerdir.

5' Ogrenim iicretlerinin

ddenmesinde tiniversiteler banka hesap numaralanru
e-posta, sms
veya web sayfalanndan da duyuracaklardrr. Ogrenciler
sadece bu hesap numaralanna
6deme yapacaklardrr. Senet ya da 6deme plammn
imzalatrlmasr amaclyla 6[renciler
tiniversiteye ga[rnlmayacaklardrr.

6'

O[rencilerin 2015-2016 e[itim-dpretim ddnemi igin <idemig
olduklan ticretlere ait
kamtlayrcr belgelerde ki tutarlar, dgencinin ilgili yrla
ait Osys ytiksek<igetim

Programlan ve Kontenjanlafl I(rlavuzunun cizel
kogul ve agrklamalar krsmrnda belirtilen
bursluluk durumlan ile iligkilendirilecek olup, kapatrlan
tiniversitenin miitevelli heyet
kararlanna gcire uygulanan burs indiriminden
sonra kalan odemeye esas tutarlar bu
madde kapsamrnda defierlendirilmeyecektir
7

'

Belgelerini ibraz edemeyenler YOKSis "OSenci
igleri Duyurular,,bdhimtinde yer alan
tablolarda gdsterilen rilrenim ticretlerini rideyecekierdir.

s'{ zorc-2017 e[itim ci[retim yrh gtiz dcinemi dgrenci
kayrtlanrun tamamlanmrg olmasr
sebebi
ile

sadece bu ddneme mtinhasrr orm

k ijzereolrenciler,

Ekim
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aylanna ait ilk 0g taksitin tamammr en geg
6 taksiti ise Ocak ayrndan baglamak ve Ha
20'sine kadar rideyeceklerdir. Bundan so
ayrndan ba5lamak izere 9 eqit taksitte ve
her ayrn en geg 20,sine kadar ilgili
yiiksekci[retim kurumunun banka hesabrna
yatrrmak suretiyle ridenecektir.

9'

Olrencilerin birinci taksiti ddemeleri halinde
ilgili programa kayrtlan yaprlacaktrr. Gtiz
d<inemi birinci taksitten sonra kalan taksitlerin
ridenmemesi ya da eksik 6denmesi
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Mezun
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-""*iitt
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olarak
ve/veya ozel 6[renci
"giim"
edinebilecektir'

18.2016-2017 eEitim 6$etim ddnemi igin kayrt tarihinden bu giine kadar olan zaman
igerisinde 6deme yapmrg olan d[renciler agrsrndan tablolardaki tutarlara kryasen fazla
ya da eksik 6deme durumlanna g6re mahsup iglemi ya da ilave iicret alma yoluna
gidilecektir.
19. $ehit ve gazi yakmr ile engelli 6$encilere iliqkin olarak; 5510 sayh Sosyal Sigortalar
ve Genel Salhk Sigorrasr Kanununun 47 nci maddesi ile 2330,2453,2629,3713 sayth

ifa

ederken hayatlanm kaybedenlerin eq ve
gocuklan; 3713 ile 2330 sayrh Kanun kapsamrndaki maluller ile e9 ve Socuklan; 1005
sayrh Kanun kapsamrnda geref ayh$ alanlar ile eq ve gocuklan; bu durumlanm
belgelendirmeleri gartr ile iicret ddemeyeceklerdir. Engelli olanlar ise kapatrlan
iiniversite tarafindan kendilerine engelli muafiyeti uygulandr[rna dair belgeleri ibraz
etmeleri halinde yerlegtirildikleri ytiksekdlretim kurumu tarafindaa muafiyetleri devam

Kanunlar kapsamrndaki gdrevlerini

edecektir.
20. Kapatrlan vakrf yiikseko$etim kurumlanmn ilgili programlanndan egitim ii$etimlerini
tamamlayarak mezun a$amasma geknig, ancak bagansrdrklan nedeniyle mezun
olamayaa d$encilerin derslere devam zorunluluklan bulunmadrlr da dikkate almarak
bu d$enciler sadece bagansrz oldulu derslere iligkin srnavlara girerek mezuniyete hak
etmeleri durumunda; iifirencilerin kayrth olduklan programa ait Olrenim iicretinin

AKTS kredisi bagrna 6denecek tutanm-n (Program 6$enim iicreti Tllbir ylhk 60
AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile garprmr sonucunda hesaplanan miktann yansrru
her bir dersin srnavr igin d[renim ticreti olarak ddeyeceklerdir.
21 .

Kapatrlan vakrf yiiksekd[retim kurumlanmn ilgili programlanndan elitim d$etimlerini
tamamlayarak mezun a$amaslna gelmig veya 6$enim siiresinde mezrur olamamrg

dsrencilerden ddnemde en fazla iig ders almasr gereken d$enciler; kayrth olduklan
programa ait dlrenim iicretinin AKTS kredisi bagrna ddenecek tutannm (Programm
6lrenim iicreti Tllbir yrlhk 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile
garplml sonucnnda hesaplanan miktanm dfirenim iicreti olarak ddeyeceklerdir.
22. l|denn agamasrna gelmig veya dgrenim siiresinde mezun olamamrg d$encilerden ilgili
ddnemde tig dersten fazla ders almasl gerekenler d6nem iicretinin tamamml
6deyeceklerdir.
23. OSYS Yiiksekdlretim Programlan ve Kontenjanlan Krlawzunda bir yrlhk hazrrhk
e[itimi igin bursluluk durumlanmn iki ytl devam edeceSine iligkin herhangi bir hiiktirn

bulunmayan 6$enciler bir lrlhk hazrhk egitimi sonrasrnda bagansrz olmalan
durumunda hazrrhk srmfi e[itimini tekar edeceli efitim d[retim dcinemi baqrnda ilgili
progama ait dlrenim iicretinin tamamrnl ddeyeceklerdir. Bu dprenciler hazrrl* srmfi
e[itimini bagararak dn lisans veya lisars elitimine bagladrklannda bursluluk durumlan
devam edecektir.
24. Ogrenciler yerlegtirildili yiiksekdgretim kurumu drgrnda baqka bir ytiksekti[retim
kurumunda 6ze1 6$enci statiistinde elitime devam etmeleri durumunda da efiitim-

6flretim iicretini yerleqtirildikleri yiiksekdlretim kurumuna rideyeceklerdir.

25. Yerlegtirme sonrasmda veya dzel dgrencilik siirecinde 6[renciler, bagarrszhklaa de[il,
intibaktan kaynaklanan 1 yrlhk siire uzatrmt olmast durumunda bu siire iginde e[itim-

6lretim iicreti ddemeyecektir.
26. Kapatrlan yiiksekd[retim kurumlarrnda kayrth 6firencilerin, mezun oluncaya kadar
vakrf yiiksek6ltetim kwumlanna <idemeieri gereken iicretleri ilgili iiniversiteye
ddemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayrh KHK'a g6re hiiktim altrna ahnmrg

olsa da bu dfirencilerin Ofirenci Segme Yerlegtirme Sistemi Krlaruzunda belirtilen
siireler sonunda mezun olamamalan druumunda 20.21.22. ve 25. madde hiikiimleri
sakh kalmak kaydryla programa ait 6[renim iicretinin tamamlru ddeyeceklerdir.
27. Tiirkge efiitim-dfiretim yapan programdan, 6[rencinin kendi isteli ile yabancr dilde
efitim yapan programa gegig yapmasr halinde hazrhk srmfi igin, kapahlan vakrf
programa ait d$enim iicretinin tamamrnm
yiiksek6lretim kururnunda

ilgili

6deyeceklir.
28. Bu dlrenciler yerlegtirildikleri iiniversitenin ilgili programma ait hazrrhk srmfi iicretini
de[il kapaulan tiniversitenin hazrrl* srrufi i.icretinin tamamrru odeyeceklerdir. Ancak
kapatrlan iiniversitede ilgili programda sadece Tiirkge efitim cigretim yaprhyordu ise bu
durumda 5$enciler kapatrlan iiniversitenin ilgili program iicretinin tamaml
6deyeceklerdir.

29. 667 sayrltKElK ile kapahlan iiniversitelerin trp fakiiltelerinde beqinci yrhm tamamlayrp
altrncr yrhna gegen tilrencilere intom eEitimleri d<ineminde yaptrklan uygulama
gahgmalarr kargrllrnda iicret ddemeleri yerlegtirildikleri iiniversite tarafindan, <izel
tiErenci staflisiinde e[itim griren dfirencilerin igin ise esitim d$etim hizmetini veren
iiniversite tarafrndan yapllacaktr.
30. Gegerli mazeretleri sebebi ile d[renimine devam edemeyecek olan dlrencilerin kayt
dondurma taleplerinin yerlegtirildikleri iiniversite tarafindan uygun bulunmasr halinde
bu dgrenciler ilgili egitim-dlretim ytlmda dgrenim iicreti 6demeyeceklerdir'
31. Merkezi yerlegtirme sonucunda gift anadal efitimine devam edenler 6firenciler.

- Anadal eEitimine devam etti$ siire bolunca anadal e[itimine iligkin ddemesi
gereken 6[retim iicretini ddeyecekler, gift anadal dersleri igin aynca 6$enim
iicreti 6demeyecekler,

- Anadal programrndan programln 6firenim siiresinde mezun olan ve sadece gift
anadal egitimine devam eden dgrencilerin bursluluk durumu 1 yrl daha devam
edecek, bir yrldan sonra iicretli d$enciler gibi devam ettikleri gift anadal
efitimindeki dersler igin anadal e[itimi igin belirlenen usul ve esaslara gtire
dlrenim iicreti ddeYeceklerdir.
32. olrencinin ikinci Sgretim programrna yerleqmig olmasr halinde de mevcut bursluluk
durumu devam edecektir.

