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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA  

............................ REKTÖRLÜĞÜNE 

 

Bilindiği üzere, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 

78 sıra sayısında yapılan düzenlemeyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile 

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 

aktarılan kaynakların; 

- YÖK’ün işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zabtı imzaladığı ülkelerden gelecek 

olan yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğrenim ücretinin karşılanması ve/veya 

bu kapsamdaki öğrencilere, 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi 

Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs 

tutarının iki katını aşmamak üzere burs verilmesi, 

- YÖK tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç 

sırada yerleşen öğrenciler ile ülkemizin bilimsel düzeyinin gelişimine yönelik olmak üzere 

Devlet üniversitelerinde bulunan ve YÖK tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan 

doktora programlarındaki öğrencilere 5102 sayılı Kanuna tabi olmaksızın burs verilmesi  

amacıyla YÖK tarafından veya ilgili yükseköğretim kurumuna kaynak aktarmak 

suretiyle kullanılabileceği, uygulamaya ilişkin usul ve esasların YÖK ve Maliye Bakanlığınca 

müştereken belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede “Yükseköğretim Kurulu 

Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin 

Karşılanması ve/veya Bu Kapsamdaki Öğrencilere Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 

ile “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Program Esaslı 

Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlenmiş olup, söz konusu düzenlemelerde 

burs, öğrenim ücreti ve diğer desteklere ilişkin kaynak aktarımının Maliye Bakanlığınca 

belirlenecek esaslara göre yapılacağı belirtilmiştir.  

Bu kapsamda, aktarılan kaynakların ve idarelerce yapılan harcamaların sağlıklı bir 

şekilde takip edilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve ortaya çıkabilecek tereddütlerin 

giderilmesi bakımından aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

1. Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin uzaktan eğitim uygulayan İktisat, 

İşletme ve Açıköğretim Fakültesine ait hesaplardan YÖK hesabına aktarılacak tutarlar, YÖK 

bütçesinin (B) işaretli cetveline “05.2.6.99- Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar” 

ekonomik koduna gelir kaydedilecektir. 

2. YÖK’ün işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zabtı imzaladığı ülkelerden gelen ve 

yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanacak burs, öğrenim ücreti ve bu 

kapsamdaki diğer destekler için yükseköğretim kurumlarına aktarılacak tutarlar, YÖK 

bütçesinin “09.4.1.22- YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı” fonksiyonel koduna 

ve  “05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.2.9.90-

Diğer Hazine Yardımları” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bu kurumlara 
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ödenecektir. Aktarılan bu tutarların, öğrenim ücretlerinin karşılanmasına ilişkin kısımları 

yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde öğrenim türüne göre ilgili 

ekonomik koda gelir kaydedilerek, öz gelirin türü itibarıyla belirlenen esaslara göre 

kullanılacaktır. Burslara ve diğer desteklere ilişkin kısımları ise yükseköğretim kurumları 

bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.12- YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı 

Destekleri” ekonomik koduna gelir, (A) işaretli cetvelinde “09.4.1.22- YÖK Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Programı”  fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” 

ekonomik koduna ödenek kaydedilecektir. Burslar “05.4.1.03- Yabancı Uyruklu Kişilere 

Burslar ve Harçlıklar” ekonomik kodundan, diğer destekler ise “05.4.2.02- Yabancı Uyruklu 

Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak ilgililere 

ödenecektir. 

3. YÖK tarafından belirlenen Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç 

sırada yerleşen öğrenciler ile YÖK tarafından belirlenen programlarda doktora yapan 

öğrencilere burs verilmesi amacıyla yükseköğretim kurumlarına aktarılacak tutarlar, YÖK 

bütçesinin ilgisine göre “09.4.1.23- YÖK Lisans Bursları” / “09.4.2.23- YÖK Doktora 

Bursları”  fonksiyonel koduna ve “05.2- Hazine Yardımları” ekonomik koduna ödenek 

kaydedilmek suretiyle “05.2.9.90- Diğer Hazine Yardımları” ekonomik kodundan tahakkuka 

bağlanarak bu kurumlara ödenecektir. Aktarılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumları 

bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri” ekonomik koduna gelir, 

(A) işaretli cetvelinde ilgisine göre “09.4.1.23- YÖK Lisans Bursları” / “09.4.2.23- YÖK 

Doktora Bursları”  fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” 

ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.01- Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar” 

ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak ilgililere ödenecektir. 

4. Yükseköğretim Kurulunun burs, öğrenim ücreti ve diğer destekler için aktardığı 

tutarların tamamı yükseköğretim kurumlarının “2- Özel Bütçeli İdareler” finansman tipi 

kodunda bütçeleştirilecek ve rektörlük “özel kalem” birim kodunda izlenecektir. 

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yıl içinde ödenecek tutarlar, yükseköğretim 

kurumlarınca gelir fazlası karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara göre ödenekleştirilmek 

suretiyle kullanılacaktır. Gelir kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılmayan kısımlar 

ertesi yıl bütçesine likit karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara göre ödenekleştirilmek 

suretiyle kullanımına devam edilecektir. Aktarılan tutarlardan kullanılmayacağı anlaşılan 

kısımlar, ilgili red ve iadeler gelir kodundan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iade 

edilecektir. 

6. Bursların ve diğer desteklerin yükseköğretim kurumları aracılığıyla öğrencilere 

ödenmesi yerine doğrudan YÖK tarafından ödenmek istenmesi halinde, YÖK bütçesine gider 

kaydı yükseköğretim kurumları için yukarıda belirtilen ekonomik kodlar kullanılmak suretiyle 

gerçekleştirilecektir. 

7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında sağlanan 

desteklerin bütçeleştirilmesinde ve kullanılmasında 30/12/2013 tarihli ve 13434 sayılı 

yazımızla belirlenen esaslar uygulanmaya devam edilecektir. 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 
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