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Garantör Devlet Üniversiteleri Yönergesi Taslağı incelendi. Yapılan inceleme
neticesinde; söz konusu Yönergenin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

GARAI'\TÖR DEVLET üNiVERSiTELERİ YÖNERGESi
Amaç ve kapsam
.
Maddc 1- (i) Bu Yönergenin amacı, vakıfyükseköğretim kurumlarının faaliyet izninin
kaldınlması halinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek,
garantör ve üçüncü üniversitenin görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- (i) Bu Yönerge, 4/1111981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 inci maddesinin (o) bendi ve ek i i inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
l\Iadde 3- (I) Bu Yönergede geçen,
.
a) Garantör Üniversite: Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin geçici olarak
durdurulması halinde idaresinin, faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerinin d~
aktarılacağı kuruluş aşamasında Devlet üniversitesinin yetkili organınca karara bağlanarak
belirlenen Devlet üniversitesini,
b) ÜçUncü Üniversite: Faaliyet izni kaldınlan vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili
programlarında kayıtli tüm öğrencilerin aktarımının ve eğitim öğretim faaliyetlerinin
sürdürülmesi hususlarında garantör Devlet üniversitesinin kapasitesinin yeterli olmadığı
durumda öğrencilerinin aktarılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Devlei
üniversitesini ifade eder.
Öğ:rencilerin devrinin sağlanması
Madde 4- (I) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencileri
Yükseköğretim Genel Kurulu Karan ile garanıör Universiteye ve/veya belirlenecek ayru i1deki
üçüncU üniversiteye devredilir.
(2) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların,
öğrencilerin devredildiği Devlet üniversitesinde bulunmaması halinde, bu programlar vakıf
)iikseköğretim kurumunda okutulan eğitim dili ile Devlet üniversitesinde de açılır.
.
(3) Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Ile Kurumlar Arası Kr:4idi _ ansferi
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Yapılması Esaslarına Ilişkin Yönetmelik hüJ..iimlerine göre yatay geçiş ve özel öğrenci statüsü
haklan saklıdır.
(4) Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlanna kayıtlı öğrenciler, kayıtlı
oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan
programlan tercih edebilir.
Öğrencilerin yeniden yerleştirilmesi
Madde 5- (1) Aym anda birden fazla vakıf yükseköğretim kurumunun kapatılması
halinde;
kapatılan
vakıf
yükseköğretim
kurumlanmn
Öğrencilerinin tercihlerine
yerleştirilmesinde öğrencinin kayıt olduğU yıla ait ilgili puanı dikkate alınır ve tercih edilen
programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması
durumunda yerleştirme yapılır.
(2) Öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşernemesi durumunda, ilgili yılda
adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması halinde
taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilir. Öğrencinin puanının ilgili
yıldaki programlann taban puanlanndan düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük
taban puanlı programa yerleştirilir.
(3) Yeniden yerleştirilmeler ile ilgili bu yönerge kapsamında bulunmayan konularda
ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Yabancı öğrenciler
Madde 6- (1) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki yabancı
uyruklu öğrenciler kayıtlı olduklan programın garanıör üniversitede bulunması halinde bu
programda eğitime devam eder. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlı oldukları programın
garantör üniversitede bulunmaması halinde ise yabancı uyruklu öğrencilerden tercih alınarak
Yükseköğretim Kuruluna bildirilir ve bu öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumuna yerleştirilir.
Eğitim öğretim dili
Madde 7- (i) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda eğitim dili
yabancı dilolan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine yabancı dilde eğitim
öğretim yapan programa geçmesi durumuncıa, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık
sımfında okumaz ve önceki vakıf yükseköğretim kurumunda okuduğu hazırlık eğitimi geçerli
sayılır.
(2) Faaliyeı izni kaldırılan vakıfyükseköğretim kurumunda Türkçe dilinde eğitim yapan
programda okuyan öğrencinin yerleştirildi ği üniversitede Türkçe programı olmaması
durumunda, yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçebilir. Bu
durumunda, dil yeterliliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başan ile
ıamamladıktan sonra eğitimi intibak ettirilir.
Eğitim öğretim ücreti
Madde 8- (1) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencileri, her
türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri Devlet üniversitesine ödemeye
devam eder. Eğitim öğretim ücreti faaliyeti durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun
öğretim ücreti üzerinden her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılır ve peşin veya
taksitle ödenebilir.
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(2) Faaliyet izni kaldınlan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ödediği eğitim
öğretim ücretleri, öğrencinin eğitime devam ettiği garantör veya üçüncü üniversiteye ait ayrı
bir hesaba yatırılır.
(3) Faaliyet izni kaldınlan vakıf)ilkscköğretim kurumuna eğitim öğretim ücretini peşin
ödediğini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazlan tarafından üretilen evrak
gibi belgelerle ispatlayarı öğrencinin kaydını sildirmesi, dondurması ya da eğitim öğretimine
garantör üniversitede/üçüncü üniversitede devam etmek istemesi halinde ilgili yıla ait ek eğitim
öğretim ücreti talep edilemez.
(4) Türkçe eğitim öğretim yapan'programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde
eğitim yapan programa geçiş yapması halinde burslu öğrenci olsa bile hazırlık sınıfı için,
kapatılan vakıfyükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamı ödenir.
(5) Faaliyet izni kaldınlan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencilerinin staj, yaz
öğretimi. bütünleme veya tek ders sınavına ilişkin işlemleri garantör ve/veya üçüncü üniversite
tarafından düzenlenir. Garantör üniversite/üçüncü üniversite tarafından yaz öğretimi
yapılmaması durumunda tercih edeceği başka bir )ilkseköğretim I,urumunda yerleştirildiği
üniversitenin de kabul etmesi halinde yaz Öğrenimini yapabilir.
(6) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile belirli oranlarda burs kazanarak
faaliyet izni kaldınlan vakıf yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri
yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim
ücretine ilişkin şart uygulanır. Bunun dışındaki burs, yurt, yemek gibi ilave desteklerin
sağlanması noktasındaki karar yetkisi garantör ve/veya ~çüncü üniversiteye aittir.
Yürürlük
Madde 9- (I) Bu Yönerge Yükseköğretim Genel Kurulu karan ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- (2) Bu Yönerge hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı y7

