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Vakrf Yiiksektilretim Kurumlanrun 2547 Sayrh Kanunun Ek guncu Maddesi
Kapsamrnda Ucretsiz Ogrenci Okutmasma Y6nelik Usul ve Esaslar incelendi. Yaprlan
inceleme neticesinde sd,z konusu Usul ve Esaslann agalrdaki gekliyle uygun oldu[una karar
verildi.

Vahf Yiiksekiilretim Kurumlarnn2l4T Sayrh Kanunun Ek guncu Maddesi
Kapsamrnda iicretsiz Ogrenci Okutmasrna Ydnelik

Usul ve Esaslar

Amag ve kapsam
MADDE I - (l) Bu Usul ve Esaslar, valaf yiiksekcigetim kurumlarrmn rin lisans, lisans,

tezli yiiksek lisans ve doktora diizeyindeki her bir diploma programr igin, yiiktimlii olduklarr
iicretsiz dlrenci okutmalanna iligkin hususlan belirlemek iizere hazrrlanmrgtrr.

Dayanak
MADDE 2 - (l) Bu Usul ve Esaslarda, 4lIIlI98l tarihli ve 2547 sayrh Ytksekdlretim

Kanununun ek 9 uncu maddesinin ikinci fikrasrna dayamlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
MADDE 3 - (l) Bu Usul ve Esaslarda gegen;
a) Vakrf Yiiksekti[retim Kurumu: Vakrf tiniversitelerini ve baprmsrz vakrf meslek

ytiksekokullanm,
b) Mtitevelli Heyet: Vakrf ytiksekOsretim kurumunun miitevelli heyetini,
c) Olrenim Siiresi: Kayrt olunanprograma iligkin derslerin verildilidonemden baglamak

ijzete, her ddnem igin kayrt yaptrnp yaptrnlmadrlrna bakrlmakszrn, dlrenim siiresi iki yrl olan
6n lisans programlan igin d<irt yanyrh, dlrenim siiresi ddrt yrl olan lisans programlan igin
sekiz yanyrh, dlrenim siiresi beg yrl olan lisans programlan igin on yanyrh, dlienim stiresi
alh ytl olan lisans programlan igin oniki yarryh, bunlarla birlikte zorunlu hazrrhk egitimi olan
programlar igin dltencinin hazrrhk srmfina devam etmesi durumunda ek olarak bu iki yanyrfu,
tezli ytiksek lisansta hazrrhk harig drirt yanyrh, doktorada hazrrhk harig sekiz yanyrh, lisans
mezuniyeti ile doprudan doktoraya kabul edilenler igin ise on yanyrh,

9) Olrenim Ucreti: Miitevelli heyet tarafindan tespit-ediien ve her yrl yayrmlanan
Yiiksek<i[renim Kurumlan Smavt Ytiksek<ilretim Programlan ve Kontenjan Krlavuzunda
gergevesi yer alan, kigisel ve sarf malzemesi, yeme, igme ve bannma gideri haricinde, ba$an
veya not ortalamasr gibi gartlara baph olmakszm ilgili programrn yeterliklerinin sallanmasr
kapsamrnda e[itim, dlretim ve saha/uygulama epitimleri igin gerekli olan ticreti,
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d) Olrenci Saytsr: Ucretsiz okutulacak ciprenci sayrsmr belirlemek tizere kullanrlacak
olan, cin lisans ve lisans programlarr igin ilgili yrhn Yiiksekrilretim Kurumlan Smavr
Yiiksektipretim Programlan ve Kontenjan Krlavuzunda yer alan toplam Olrenci kontenjan
saylsr ile tezli yiiksek lisans ve doktora programlannda ilgili drinem igin kayrth ci[renci
saylslnl,

e) Burslu Olrenci: ilgili programm 6[renim siiresi boyunca, bu Usul ve Esaslar
kapsamrnda ticretsiz okutulan 6[renciyi,
ifade eder.

Vahf yiiksekOlretim kurumunun yiikiimliiliikleri
MADDE 4 -Vakf ytiksekdlretim kurumlarr,
(1) Kontenjan planlamalanm yaparken, rin lisans, lisans, tezli yiiksek lisans ve doktora

dtizeyindeki her bir diploma programr igin kontenjarun en az yizde onbegi kadar dgrenci
saylsmr burslu <ilrenci olarak belirler. Belirlenen saymm kiisurath olmasr halinde virgtilden
sonraki sayr begten btiyiikse bir iist saytya tamamlarur, kiigtikse dikkate ahnmaz.

(2) On lisans ve lisans programlan ile dzel yetenek smavryla dlrenci kabul edilen
programlarda her epitim ti[retim yrh igin iicretsiz olarak okutulacak burslu cilrenci sayrsmr, o
yrlki Ytiksekdgretim Kurumlarr Srnavr Yiiksekripretim Programlan ve Kontenjan Krlavuzunda
yayrmlanmak tizere Olgme, Segme ve Yerlegtirme Merkezi Bagkanh[r'na ve Yiiksek0lretim
Kurulu'na bildirir.

(3) Tezli Yiiksek lisans ve doktora programlannda okuyan cilrenci sayrsr ile bu
dprencilerden iicretsiz okutulan burslu riprenci saylsrru her yrl 3l Alustos itibariyle
Ytiksekd lretim Kuruluna bildirir.

(4) 213 sayrh Vergi Usul Kanunu ve Hazine ve Maliye Bakanh[r'run konuya iligkin
yerlegik gdriiqlerine uygun olarak diler Op'rencilerde olduSu gibi burslu <ilrenciler igin de
fatura diizenler, burslu d,lrenciler igin dtizenlenen srfir bedelli faturayr dlrenci dosyasrnda
bulundurur.

Bagarr durumunun tespiti
MADDE 5 - (l) Merkezi yerlegtirme srnavr ile rigenci kabul eden programlarda en

ytiksek merkezi puan sualamasr dikkate ahmr.
(2) Ozel yetenek slnavl ile cilrenci kabul eden programlar ile tezli ytiksek lisans ve

doktora programlanndaki programa kabulde kullamlan rilgme ve delerlendirme notu dikkate
ahnarak sralama yaprlrr. Olgme ve delerlendirme sisteminin objektif ve denetlenebilir olmasr,
programa kayrth aday verileri ile kargrlagtrrrlabilir ve gerekti[inde ibraz edilebilir olmasr
garttrr. Vakrf ytiksekdlretim kurumlan, olalan veya 6zel denetimlerde, srnav sonuglannr
istenildi[inde gecikmeksizin ibraz etmekle yi.ikiimliidtir.

Olrencilerin haklarr
MADDE 6 - (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamrnda burslu olarak kayrt yaptrran dgenciler,

6$enim siiresi boyunca dlrenim iicreti ddemezler.
(2) Bu madde kapsamma giren rllrencilerin kr:rum igi veya kurumlar arasr yatay gegig

yapmasl halinde, burslululunun devamr hususundaki esaslar, ilgili vakrf yiiksek<ilretim
kurumu tarafindan belirlenir.

Kontenjanrn dolmamasr ve/veya bogalmasl
MADDE 7 - (l) ilgili progreumn, bu Usul ve Esaslar kapsamrnda 6n lisans ve lisans

programlan igin ilgili yrhn krlavuzunda belirlenmig olan burslu kontenjammn dolmamasr
yahut burslu dlrencinin kaydrm sildirmesi nedeniyle burs orammn dtigmesi durumunda eksik



kalan sayrrun tamamlarup tamamlanmamasr, ilgili vakrf yiiksekdlretim kurumunun
takdirindedir. Tezli ytiksek lisans ve doktorada ise kayrth d$renci saylsl iizerinden hesaplama
yaprlrr ve kaydrru sildiren burslu rilrencinin yerine eksik sayr tamamlanr.

Ofrencinin kaydrnr yenilememesi veya mezun olamamasr
MADDE S - (l) O[rencilerden bu Usul ve Esaslarda tammlanan dlrenim siireleri

boyunca dlrenim ticreti talep edilemez. Ancak dlrenci ilgili programm dlrenim siiresi iginde
mezun olamamast halinde iicret talep edilip edilmeyecepi ilgili vakrf ytiksekd[retim
kurumlarrrun grkaracapr burs ydnergeleri/ycinetmelikleriyle belirlenir.

Denetim
MADDE 9 - (l) Her yrl yaprlacak olalan veya 6zel denetimlerde, vakrf yiiksekrilretim

kurumlanmn bu Usul ve Esaslara uygun davramp davranmadr[r incelenir, aykrnhklar tespit
edilirse Vakrf Yuksekcilretim Kurumlarr YdnetmeliSi kapsamrnda iglem yaprlrr.

Yiiriirliik
MADDE f0 - ("1) Bu Usul ve Esaslar Yiiksekcilretim Kurulu resmi internet sayfasrnda

yayrmlandr[r tarihte yiirtirliipe girer.

Yiiriitme
MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslan Ytiksekdlretim Kurulu yiiriitiir.


