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KAPATILAN BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SIKÇA SORDUKLARI
SORULAR VE CEVAPLAR
(1 Eylül 2016 tarihinde YÖK usul ve esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.)

- Bursluluk durumum veya ödeyeceğim ücret miktarı nasıl olacak?
Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut
bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacaktır. Bu konuda 667 Sayılı
KHK’nın 2. Maddesinin 4. fıkrası açık ve nettir.
- İkinci öğretimi tercih ettiğimde, mevcut bursluluk durumum devam edebilecek mi?
Evet. İster normal öğretim ister ikinci öğretime yerleşin sizin için önceki okulunuz için
belirlenen harç ücreti dışında bir ücret ödemeyeceksiniz.
- Yerleştirme sonuçları açıklanmadan, yatay geçiş başvurum olumlu sonuçlanırsa bir sorun
olur mu?
Hayır. Yatay geçiş kapsamında öğrencilik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.
- Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversitede İngilizce dil yeterliliğim
uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum. Yerleştirileceğim
yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım?
Hayır. Hazırlık sınıfından başarılı olarak kabul edileceksiniz.
- Tüm öğrencilere özel öğrenci statüsü verilecek mi?
Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrenciler istedikleri takdirde
özel öğrenci olabilme statüsü kazanabileceklerdir.
- Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?
Hayır. Onlar yatay geçiş yaptıkları üniversitenin mevzuatlarına göre öğrenciliklerine devam
edeceklerdir.
- Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa Türkiye’nin
herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?
Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.
- Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda

ne olacak?
Kapatılan üniversitenin 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 katılabileceklerdir.
- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak nasıl eğitim
alınabilecektir?
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. Bu kapsamda ilgili koordinatör üniversiteye başvurmanız yeterli olacaktır.
Koordinatör üniversite sizin özel öğrencilik sürecinde yerleştirme işinizi de koordine
edecektir. Başvurular yerleştirme sonrası yerleştirilen üniversiteye kayıtlandıktan sonra
olacaktır.
- Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında özel öğrenci
olarak nasıl eğitim alabileceklerdir?
Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde özel öğrenci
olarak eğitim alabilme taleplerinin aşağıdaki üniversitelere yapacaklardır.


Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,



İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine,



İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine,

Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarına iletilecek özel öğrencilik talepleri, özel öğrenci
olmak istediği yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır.
- Özel öğrencilikte kontenjan olacak mıdır?
Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği
bir yükseköğretim kurumu bulacaktır. O ilde tek üniversite varsa, bu durumda kontenjan kısıtı
uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.
- Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mıdır?
KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır. Ancak, özel öğrenci
olunan üniversitenin normal öğrencilerine uyguladığı AKTS limitleri içerisinde ders
alabilecektir.
- Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek midir?

Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam
ettirecektir. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma ikinci bir ödeme yapmayacaktır. Bu
üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim
kurumu arasında gerçekleşecektir. Bu ödemelere ilişkin duyurular sayfamızdan daha sonra
yapılacaktır.
- YÖK’ün tüm bilgilendirme ve açıklamalarına rağmen üniversitelere gidip özel öğrenci olmak
istediğimizi belirttiğimizde bizi kabul etmeyeceklerini bildirmektedirler. Bu durumda ne
olacaktır?
YÖK bu konuda üniversitelerle sürekli iletişim halindedir. Eğer bölümünüz özel öğrenci olmak
istediğiniz üniversitede varsa muhakkak kabul edileceksiniz.


Özel öğrenci olabilmek için ne zaman başvurabileceğim?
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gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, bu aşamada acele edilmesine gerek yoktur.
- Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve
intibakında nasıl bir yöntem izlenecektir?
Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir
intibak uygulanacaktır. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları belirleyerek tüm
yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecektir.
- Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?
Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret
talebinde bulunulmayacaktır.
- Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde başarısızlıktan değil, ancak
intibaktan kaynaklanan süre uzatımı olursa, bu durumda bursluluk ve eğitim-öğretim ücreti
ödeyecek miyim?
Başarısızlık değil, ancak intibaktan dolayı süre uzatımlarında en fazla bir yıl’a kadar eğitimöğretim ücreti ödenmez.
- İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle kullandığım 1 yıllık süre sonunda mezun olamaz
isem ne kadar ücret ödemem gerekiyor?
Bu süreden sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücreti, kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık
eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarıdır.

- Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, İngilizce eğitim yapan programa geçtiğimde,
hazırlık sınıfı okumam gerektiğinde, hazırlık sınıfı için ücret ödemem gerekiyor mu?
Evet. Hazırlık sınıfı için hazırlık okuduğunuz üniversitenin belirlediği hazırlık sınıfı ücretini
ödeyeceksiniz.
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bursluluk/ücretlilik durumu devam ettirilecektir.
- Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda idim. Yerleştirme sonrasında
yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçtiğimde, yerleştirildiğim üniversite, tekrar
hazırlık sınıfında okumamı isteyebilir mi?
Hayır. Hazırlıktan başarılı sayılırsınız.
- Türkçe dilinde eğitim yapan programdan, İngilizce dilinde eğitim yapan programa
geçtiğimde, dil yetkinliğimi de yerleştirildiğim üniversitenin koşullarına göre başarı ile
tamamladıktan sonra intibak sürecinde tekrar birinci sınıftan başlamam istenebilir mi (daha
önce bu dersleri Türkçe aldığım için)?
Hayır. Yeterliliğe dayalı intibak yapılır. Yani yeterli görülen ve daha önce aldığınız derslerden
başarılı sayılırsınız.
- 2013 yılında girdiğim ÖSYS puanımla halen okuduğum programıma %50 burslu olarak
yerleşmiştim. Geçen sene (2015 yılında) tekrar üniversite sınavlarına girdim, tercih yaptım
ve aynı bölümümde tam burslu olarak devam etme hakkı kazandım. Geçen seneki edindiğim
puanla şimdiki tercihimi yapmak istiyorum bu mümkün müdür?
E-devlet sisteminde hangi yılda gözüküyorsanız, onu kullanmanızda fayda var. Sonrasında
gerekirse bursluluk durumunuzu yeni haline dönüştürmek için yerleştirildiğiniz üniversite ile
görüşme yapılarak çözüm üretilmesi gerekecektir.

