
667 KHK KAPSAMINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN 

ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖDENMESİ 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.11.2016 tarihli ve 75463 sayılı yazısı gereği, kapatılan vakıf 

yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıran öğrencilerin 

2016-2017 eğitim-öğretim dönemi ve sonraki dönemlerde eğitim-öğretim ücretlerinin belirlenmesi ve 

ödenmesine ilişkin açıklamalar ve yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 667 Karar Sayılı KHK kapsamında eğitimine devam eden öğrenciler, eğitim-öğretim ücretini 

yerleştirildikleri üniversitelere ödeyeceklerdir. Üniversitemizde 667 KHK kapsamında özel öğrenci 

statüsünde eğitimine devam eden öğrencilerin yerleştirildikleri üniversite ile irtibata geçmeleri 

gerekmektedir. 

 667 Karar Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilen fakat özel öğrenci statüsünde başaka 

bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerin, bilgi ve belge paylaşımı için 

merkezi yerleştirmeyle yerleştirildikleri Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ile 

iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemesi gereken ücreti banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi 

veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlayan öğrencilerin, 2015-2016 eğitim-öğretim 

dönemi için ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine Ağustos 2016 TÜFE artış oranı (%8,05) 

uygulanması sonucunda hesaplanan tutar 2016-2017 eğitim-öğretim tutarı olarak belirlenecektir. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı eğitim-öğretim ücreti ödeme belgelerini biriminiz yönetimine 9 Aralık 

2016 Cuma günü mesai bitimine sunmanız gerekmektedir. 

 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemesi gereken ücreti belgelendiremeyen öğrencilerin öğrenim 

ücretlerini belirlerken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen öğrenim ücretleri 

tablosu baz alınacaktır. 

  2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ücretler belirlenirken, bir önceki yılın eğitim-öğretim 

ücretine o yıl için belirlenmiş olan TÜFE artış oranı uygulanacaktır. 

 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başlamadan kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme 

indirimlerinden faydalanmak amacıyla eğitim-öğretim ücretini peşin olarak ödeyen öğrencilerden, 

ödemeleri banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle 

kanıtlayanlar ilgili akademik yıl için ödeme yapmayacaklardır. Yapılan erken ödemeye dair kanıt 

belgeleri  9 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar biriminiz yönetimine sunmanız 

gerekmektedir. 

 Ödemeler dokuz taksitle 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Ekimden, sonraki eğitim-öğretim yılları 

için Eylül ayından başlamak üzere her ayın en geç 20’sine kadar, yapılacaktır.  

 Öğrenim ücreti miktarı ve taksit bilgilerini; 

OBİS ( https://obisnet.adu.edu.tr )  “Öğrenci Girişi” ekranından kontrol edebilirsiniz. 

 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması nedeniyle, 

sadece bu dönem için Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamı 12 Aralık 2016 

- 20 Aralık 2016 tarihine tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ile ödenecektir.  

o Hiç bir şekilde herhangi bir hesap numarası ile ödeme yapılmayacaktır. 

o Havale veya EFT yoluyla yapılan ödemeler  kabul edilmeyecektir. 

o Öğrenim ücreti ödemelerinin Türkiye genelinde Halk Bankası Şubeleri / ATM / İnternet 

Bankacılığı üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile yapılması gerekmektedir. 

o ATM üzerinden öğrenim ücreti yatırma işlemi; 

 Kartsız İşlem için sırasıyla Kurum Ödemeleri > Harç  butonları tıklanır, İl plaka kodu 

olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra  açılan ekranda T.C. 

Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir. 

https://obisnet.adu.edu.tr/


 Kartlı İşlem için sırasıyla  Diğer İşlemler > Kurum Ödemeleri > Harç  butonları 

tıklanır, İl plaka kodu olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten 

sonra  açılan ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam 

edilir. 

o İnternet Şubesi üzerinden öğrenim ücreti yatırma işlemi; 

 İnternet Şubesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla; Diğer Ödemeler > Eğitim 

Ödemeleri  butonları tıklanır, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra  açılan 

ekranda T.C. Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir. 

 Kapatılan yükseköğretim kurumunda eğitim gördüğünüz program için, yerleştirildiğiniz yıla ait 

ÖSYM tercih kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususulardan sadece öğrenim 

ücretine ilişkin “Genel sıralama, Tercih Sırası, Şehit ya da Gazi yakını, Engelli öğrenci, TÜBİTAK 

vb.” kapsamında aldığınız indirim ya da bursların devam etmesi için, bunu kanıtlayan belgeleri 9 

Aralık 2016 Cuma gününe birim yönetimine sunmanız gerekmektedir. 

 Kapatılan yükseköğretim kurumunda, eğitim-öğretim ücreti dışındaki,  yararlanmış olduğunuz burs, 

yurt, yemek gibi ilave destekler verilmeyecektir. 

 Kapatılan yükseköğretim kurumunda mezuniyet aşamasına gelmişseniz aşağıdaki hususlar 

doğrultusunda eğitim-öğretim ücretiniz belirlenecektir. 

Programa ait öğrenim ücretinin AKST kredisi başına ödenecek tutar = 
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚Öğ𝑟𝑒𝑛𝑖𝑚Ü𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖

60 (𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘𝐴𝐾𝑇𝑆)
 

 

o Programa ait öğrenim ücerinin AKTS kredisi başına ödenecek tutar = ABÖT 

 

 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bir yıllık hazırlık eğitimi için 

bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan öğrenciler bir 

yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık sınıfı eğitimini tekrar edeceği 

eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Bu 

öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans eğitimine başladıklarında bursluluk 

durumları devam edecektir. 

 Başarısızlıktan değil, intibaktan kaynaklanan 1 (bir) yıllık süre uzatımı olması durumunda, uzayan süre 

için eğitim-öğretim ücreti ödenmeyecektir. 

 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına 

geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret 



ödemeleri, yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerin 

için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından yapılacaktır.  

 

 

 Kapatılan yükseköğretim kurumunda çift anadal eğitimi alan, Üniversitemize yerleşen ve çift anadal 

eğitimine devam eden öğrenciler 

o Anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken öğretim 

ücretini ödeyecek, çift anadal dersleri için ayrıca ücret ödemeyeceklerdir. 

o Anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal eğitimine 

devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra ücretli 

öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için 

belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. 

 

Duyurulur. 


