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6|7 sal ılı KHK kapsanınd. kapatııan vakıf yiikseköğretim kurumlarından devlet veya

,akıf yükseköğretiın kurumlarına yerleştirilen ciğıencilerin mezun oluncaya kaıiar vakıf
!ük§eköğreıim kurumlarına ödemeleıi gereken eğiıim öğretim iicreii yııktımlıliiıklerine ilişkin
Anayiısa }vlahkemesinin 2016!2a5E.: 20ı9l6]K. sayılı karannda ''f,apaılaı yııksekoşeıim
kurumlaıında kıyıtlı öğrenciler. Yükseköğeıim Kurulu tarafından De.;leı iınivşrsiıJlerine
vel,a vakıf üniversiıeleriıe ycrleştiıilir. İ}u şekilde yeıleşıirilen öğıenciığr. mezun oluncaya
kadaı vakıf yüseköğetim kurumlanna ödemeleri gereken üiretleti ilgili üniversiteye
ödemele devam ederler. ğu fıkanıı uygulanması ile ilgili olarak usuı ve esdlan belirleııeye,
uygulamayı 1tılendirmeye, her 1ürlü tedbiri almaya ve oıaya çıkabilecek tereddüıleri
gidermeye Yükseköğretim Kuıulu görevli ve yetkilidir" {674! sayılı K. m. 2l4) hükmüntin 2.
cümlesini "puanı eşit ya da daha dı§iık devlet iiıiıersiıeleri" yöniinden Anayasahın 10., 13.
,e42, maddeleriıe al,kııı bularak ipıal eııııiştir. Diğeı bir ifade İie, Anayasa Mahkemesi, devlet
ilniveısiıelerine Yerleştiıilen öğrenciler ite vakıf üniverşileiçİine yerleşıirilen ögrenciler
açısından ''farklı uygulama" öngöımekte olup devleı tiniveısitelerine yerleştirilen oğenciler
açısından ücreı ödememe. vaıılüıiveısitsleriıe yeıleşen öğrenciler açısından ise ııarJt öd***
sonuçunu doğuraı hir karar a|mişür. Dolayısı ile, kapalılan vakıf üüksek öğrtlim kuf.ımıarı
öğıencileıinden tercihleri doğrultusunda devteı ve vakıf yükseköğretım kurumlarına
yerleştirilen 

_ 
öğıenciler açısından Anayasa Mükeııesi kararı sonucu, '.uygulama birliği.'

yerine "farklı uygulama" söz konusu olacağındaı bu kaıarın yııt<sek ıığeıii kuıumlrııida
nasıl uygulanacağına dair kurulumuza inıikal eden soruıar iizeıine, ğ, konu* Anayasa
Mahkemesi karannın uygulanmasıyla itgili olarak şağda belitilen hususlara dilkaı
edilmesine karar veriidi.

1) Anayasa Mahkemesinin, 20l6/205E.; 20l9l63K. sayılı kararıyl4 2016 yılında
kapaıılan vakıf yükseköğretim kurumu öğencileıinden tercihleıi doğıılıusunda;

a) Vakıf yükseköğeıim kurumlarına yerleştirileı, fakat puanı yerleştiği progıaınrn
puan ına eşit ya da daha iazla olan öğenciler, ücret ödeme zorımluluğu bulunmayan öğenci
kapsamına dğhii edilmemişıir. Dolayısıyla vakıf yükseköğretim kurumlarını ıercih ederekveıleşeı öğrenci.l er; Anayasa Mahkemesinin 1ıu kararı sıınıcunda puanı, yerleşıiği programln
puanından iaz-la veya düşük olmasrna bakılmaksızın ücreı ödemeye devaıı edecektir

b) Devlet üniveısiteleri prograınlarına yeıleşlirilen v9 puaıı. §öz konusu programın
taban puanına eşil ya da daha fazla olan öğrenciierden, Anayasa Mabkemesinin bu karaıı
sonuğu, ücrğl tahsil edilmeyecek tiİ.



2) Anayasa lVtahkemesi karaıında, özel yetenek sınavıyla öğencilik sıfatını kazanıp
devlet iiıiveısitclerine yerleştiıilen öSencilerin durumuna değinilmemiştir. Dolayısıyla bu
öğrencileıden yerleşıikleri devleı üniversiıesinin özel yetenek §ınar-ları ile ilgili ısgıri pıan
şartını ıaşıyan öğrenciler ücret ödemeyecektir.

3) Anayasa Mahkemesi karaıında, sınavsız geçiş sistemiyle öğenci kabul eden
programlara 1,erleştirilen öğrencileıin durumuna ilişkin de aynca bir hüküm bulunmamaktadır.
Dola1-,ısı ile devlet yiikseköğretim kuıumlarının söz konusu programlaıının ilgili yıldaki asgari
puanına eşi1 veya daha yiiksek puanlı öğrenciler ücreı ödemeyecekıir.

4) Bu kapsamdaki ö$encilerin, teyit sürecinin sağlıklı ve zamanında yürütüle biimesi,
dolayısıyla mağdur olmamaları için karann yilrürlük ıaıihinden soffa ıahakkuk eıririlğçek
öğrenim ücreıleıinden muaf tutulmalarını teminen kaı-ttlt olduklaıı devlet üniversitesine
başvurmaları gerekir. Üniversilc Rektörlükleri talepleri. öğrencinin durumuna göre merkezi
yerleştirme yılı puanı veya diğer şarttarı teyit ederek
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