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T.C. 

UFUK ÜNİVERSİTESİ 

MÜTEVELLİ HEYET KARARLARI 

 

Toplantı Tarihi         :25/06/2018 

Toplantı No               :2018/08 

Toplantı Yeri             :Balgat Kampüs Toplantı Salonu  

 

 

18.06.25.08/10- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 9. Maddesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 20.Maddesi uyarınca 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerinin aşağıdaki şekilde 

belirlenmesine;   

A-ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARI  

1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için öğrenim ücretleri (KDV dahil) bir önceki yıla göre %12 artırılarak 11/01/2018 

tarih ve 2018/01 sayılı Kararı ile belirlenmişti.  

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği öğrenim ücretleri ilgili dönem başlarında 

ödenir. Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazereti kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve 

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak bir eğitim-öğretim dönemimde akademik takvimde belirtilen kayıt 

tarihlerinden veya ders ekleme-bırakma haftasından sonra kayıt yenilemek isteyen öğrencilerden (indirimli %75-

50-%25 öğrenciler dahil)  kayıtları mazeretleri Fakülte/Yüksekokul yönetimince uygun görüldüğü takdirde; öğrenim 

ücretinin ve/veya kredi başı ücretinin %3’ü oranında gecikme ücreti alınır. Bu gecikme ücreti bir sonraki ay 

başında %6, sonraki ay başında %9 ve bu şekilde artırılarak uygulanacaktır.  
3. Öğrenim ücretleri; İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört,  altı yıllık 

lisans programları için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın bu öğrenim sürelerince sabittir. Ancak;  

kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğrenim süresinden sayılmamaktadır.   

4. Diploma programlarının İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört,  altı yıllık 

lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler azami öğrenim süresi içinde Mütevelli Heyet 

tarafından cari  yıl için belirlenen ders kredisi  başı öğrenim ücretlerine tabi  olup,  bu ücret öğrenim görülen o yıl için 

belirlenen bir  yıllık öğrenim ücretini geçmeyecektir.    

5. Programın öğrenim süresi içinde genel not ortalaması 2.00 ın altında olup ders tekrarı yapacak öğrenciler  

Mütevelli Heyet tarafından o yıl için belirlenen ders kredisi başı öğrenim ücretlerine tabi olup, bu ücret   

öğrencinin Üniversitemize girdiği yıl için belirlenen bir yıllık öğrenim ücretini geçmeyecektir. 

6. Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrenciler ile kurum içi yatay geçiş 

yapan öğrenciler yatay geçiş yaptığı yıl için belirlenen cari yılın öğrenim ücretlerine tabidir. 

 

7. ÇEŞİTLİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ                                                                          *(Bir önceki yıl)  

Tek ders/ek  sınav ücreti  300 TL *(300) 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç lisans programlarında 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl) öğrenim süresini 

tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler (Kredi Başına) 
560 TL *(500) 

Programın öğrenim süresini tamamlayarak mezun olamayan Hemşirelik ve ön lisans programı 

öğrencileri (Kredi Başına) 
250 TL *(225) 

Genel not ortalaması  2.00 ın altında olup ders tekrarı yapacak lisans öğrencileri ve ders tekrarı 

yapacak Tıp Fakültesi öğrencileri (Kredi Başına) 
560 TL *(500) 

Genel not ortalaması 2.00 ın altında olup ders tekrarı yapacak Hemşirelik ve ön lisans programı 

öğrencileri (Kredi Başına) 
250 TL *(225) 

Kayıt dondurma    
Öğrenim 

Ücretinin % 25’i 

Transkript (Not Belgesi)-Öğrenci Belgesi   

(Okuyan öğrenciler her dönem  boyunca 1 adet ücretsiz; birden fazla alınırsa adet başına-ayrılan 

ve mezun olan öğrenciler; ilişik kesildikten veya mezun olduktan sonra 1 adet ücretsiz alabilir.) 

5 TL *(5) 

Öğrenci kimlik kartı ücreti ücretsiz olup, kimlik kartı yenileme  20 TL *(20) 

Diploma yenileme ücreti  100 TL *(100) 

Yatay geçiş / Yurtdışı öğrenci başvuru ücreti   200 TL *(200) 
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8.a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 9.  Ek 26.  Maddeleri ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 20. Maddesi, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları 

Programları Uygulama Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07/07/2011 tarihli Kararı gereğince yaz 

okulu yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatili döneminde açılan eğitim-öğretim 

programını kapsar,  yaz okulu isteğe bağlı olup  ücretleri ayrıca belirlenir” hükmü gereğince yaz okulu kredi başı 

öğrenim ücreti eğitim-öğretim yılının kredi  başı öğrenim ücretine tabi olmasına.     

b) Yaz Öğretiminde öğrencilerin talepleri doğrultusunda “0” kredili dersler açıldığı taktirde 2 kredi karşılığı ücret 

alınmasına. 

c) İngilizce Hazırlık Sınıfları Yaz Öğretiminden yararlanacak öğrencilerden, Yaz Öğretimi süresince 3.080 TL ücret 

alınmasına. 

9. İngilizce Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından açılacak olan, yeterlik sınavına hazırlık amaçlı İngilizce 

hızlandırılmış programına  katılacak öğrencilerden 3.080 TL ücret alınmasına. 

10. Af Kanunu; 2547 sayılı  Kanunun Geçici 78. Maddesi  uyarınca; Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün 

sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 18/05/2018 tarihine 

kadar  kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütleri-ne veya Milli 

Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun 

ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar 18/09/2018 tarihine kadar başvuruda 

bulunmaları şartıyla 2547 S.K.  44. maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

öğrenimlerine başlayabilecek olup, bu öğrenciler cari  yılın  öğrenim ücretine tabi olacaklardır. 

 

11-a) Üniversitemiz Dr.Muhittin ÜLKER Kız Öğrenci Yurt ücretinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 

 Tek kişilik odalar 13.500 TL (Kahvaltı dahildir.)  Belirtilen fiyatlara KDV dahildir.    

-2017-2018 yılında 9.800 TL olup, *Artış oranı en fazla: (Tüfe+Üfe) /2 oranına en fazla yüzde beş daha 

eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir. 2018 yılı 

Mayıs %12.15+%20.16=32,31/2=16,15+%5=%21.15 

-Üniversite yemek hizmeti satınalım yoluyla karşılanmakta olup, Yurt ücretine 5,52.x 30=165,6 TL*10 ay  

kahvaltı dahil olup, 7,86  dahil öğle ve akşam yemekleri dahil değildir. 

 Yurt ücreti “Eylül  2018 ila Haziran 2019 aylarını kapsamakta olup, yarısı kayıt sırasında, diğer yarısı 

2. Yarıyıl başında tahsil edilir.     

 Depozito 1.350 TL.   

 Yaz döneminde  (Temmuz-Ağustos 2019 aylarında) oda ücretleri aylık 1.350 TL  

 

11/b-) Ufuk Üniversitesi Yurt Yönergesinin 7. maddesinin  (6). fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum 

taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise 

barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti 

ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre 

hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi 

feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti 

ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.” 

 

B- ÖĞRENİM ÜCRET İADESİ (önlisans, lisans, lisansüstü)  

1-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeylerinde Programlararası Geçiş Çift Anadal, Yan Dal ile 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Üniversitemizden diğer 

yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapanların katkı payı/öğrenim ücretlerini yatay geçiş yaptıkları 

yükseköğrenim kurumuna ödeyeceklerinden bu durumdaki öğrencilerin ödediği cari dönem öğrenim ücretleri iade 

edilecektir.  “12/12/2011 tarihli Mütevelli Heyet Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24/01/2012 tarih ve 

B.30.2.VKF.301.01/46-4019 sayılı yazısı gereği”   

2-Üniversitemize yeni yerleşen önlisans ve lisans öğrencileri kayıt yaptırıp ek yerleştirme kontenjanlarımızın YÖK ve 

ÖSYM bildirilmesinden önce kaydını sildirdiği takdirde ödediği öğrenim ücretinin tamamı iade edilir.  

3-Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencinin ödediği cari dönem öğrenim ücretinin; akademik takvimde belirtilen 

derslerin başlamasından birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında %75’i, üçüncü haftasında %50’si iade 

edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılamayacağına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL 
YILLIK ÜCRET 
(%8 KDV dahil) 

HUKUK FAKÜLTESİ 33,600 TL 

16 
HUKUK FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ 16,800 TL 

HUKUK FAKÜLTESİ  %25 İNDİRİMLİ 25,200 TL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 33,600 TL 

16 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ %75 İNDİRİMLİ 8,400 TL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ 16,800 TL 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 33,600 TL 

 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ 16,800 TL 

EĞİTİM FAKÜLTESİ  33,600 TL 

EĞİTİM FAKÜLTESİ %50 İNDİRİMLİ 16,800 TL 

EĞİTİM FAKÜLTESİ %25 İNDİRİMLİ 25,200 TL 

TIP FAKÜLTESİ 49,280 TL 

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 28,000 TL 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 20,160 TL 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU %50 İNDİRİMLİ 10,080 TL 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU %25 İNDİRİMLİ 15,120 TL 

MESLEK YÜKSEKOKULU 20,160 TL 

MESLEK YÜKSEKOKULU %50 İNDİRİMLİ 10,080 TL 

MESLEK YÜKSEKOKULU %25 İNDİRİMLİ 15,120 TL 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 20,160 TL 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU %75 İNDİRİMLİ 5,040 TL 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU %50 İNDİRİMLİ 10,080 TL 

 


