VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE DAİR
USUL VE ESASLAR
MADDE 1- Bu Usul ve Esaslar, vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve
işleyişine dair iş ve işlem süreçlerini düzenler.
MADDE 2- (1) Bir vakıf yükseköğretim kurumu kurmak üzere müracaat eden vakfın veya birlikte
müracaat eden vakıfların müracaatlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, müracaat eden vakfın
veya vakıfların mal varlığı değeri kriteri bakımından sadece mülkiyetindeki taşınmazlar ile nakdî mal
varlığı dikkate alınır. Vakfa veya vakıflara ait olan irtifak, intifa gibi aynî haklar ile Devlet tarafından
tahsis edilmiş araziler ve bunların değeri, vakfın malvarlığı tanımının dışında tutulur.
(2) Vakıflar tarafından kurulacak üniversiteler için birinci fıkraya göre değerlendirmeye alınacak mal
varlığı değeri toplamının en az elli milyon; meslek yüksekokulu için en az yirmi beş milyon Türk Lirası
olması ve bu değerlerin, en az yüzde yirmisinin nakdi mal varlığı olması gerekir.
(3) Vakıf yükseköğretim kurumu kurmak üzere müracaat eden vakıf veya vakıflar,birinci ve ikinci fıkra
kapsamındaki mal varlıklarını ve değerlerini yeminli mali müşavir onaylı bilançolarında göstermek
zorundadır. Mal varlığının nakit paradan oluşan kısmı banka hesap bilgileri ile taşınmazlardan oluşan
mal varlıklarının değeri ise Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı gayrimenkul değerlendirme kuruluşları
uzmanlarınca hazırlanmış ekspertiz raporları ile belgelendirilmek zorundadır.
(4) Malî durum tespiti, vakfın kuruluşundan itibaren iki yıl geçmiş ise son iki yılının yeminli mali
müşavir onaylı yıllık bilançosundan, kuruluş sürecinden itibaren iki yılı geçmemiş vakıflarda ise son
durumu gösteren geçici bilançolarından yapılır.
(5) Vakıf veya vakıflar tarafından kurulması planlanan yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdüreceği taşınmazın kiralık olmaması, yükseköğretim kurumunun lehine mülkiyet
devri veya bedelsiz ve süresiz intifa ya da irtifak hakkı devrinin taahhüt edilmesi gerekir.
(6) Vakıf veya vakıfların, kurulacak yükseköğretim kurumuna tahsis edecekleri taşınmazların
yükseköğretim kurumları ile aynı il sınırları içerisinde bulunması (İrat getirici diğer taşınmazlar
yükseköğretim kurumunun kurulacağı il dışında olabilir.) ve söz konusu taşınmazların veya iradın
kurulacak yükseköğretim kurumunun amacına uygun olması, yükseköğretim kurumunun kuruluşuna
müteakip bu mal varlığını ilgili kuruma aktarmayı taahhüt etmesi gerekir.
MADDE 3- (1) Garantör Devlet yükseköğretim kurumunun;
a) Kurulması planlanan vakıf yükseköğretim kurumuyla aynı ilde olması,
b) Ondan fazla vakıf yükseköğretim kurumuna garantör olmaması,
şarttır.
MADDE 4- (1) Bir vakıf gerek kendisi gerekse bir başka vakıfla birlikte de olsa ancak bir vakıf
yükseköğretim kurumu kurabilir.
MADDE 5- (1) Birden fazla vakfın bir araya gelerek müştereken bir vakıf yükseköğretim kurumu
kurmak istemesi halinde, ilgili tüm vakıfların kurulacak yükseköğretim kurumunun bulunacağı il
sınırları dâhilinde bulunması ve mal varlığı katkı oranı farkının yüzde beşi geçmemesi gerekir.
MADDE 6- (1) Kurulması planlanan vakıf yükseköğretim kurumunda öğrenci başına düşen açık ve
kapalı alan toplamı 12 m2 ’den az olamaz.

MADDE 7- (1) Kuruluşu gerçekleştirilen vakıf yükseköğretim kurumunun, fakülte, program, bölüm ve
öğrenci sayısına bağlı olarak yeterlilik durumu gösteren fizibilite çalışmasını yaparak Yükseköğretim
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MADDE 8- (1) Vakıf yükseköğretim kurumu kurulduktan sonra ilgili vakıf veya yükseköğretim kurumu
taahhütlerine ilişkin yapılacak her türlü değişiklik, Yükseköğretim Genel Kurulunun onayına bağlıdır.
Bu onay alınmadan yapılacak işlemler geçersizdir.
(2) Kurucu vakfın veya vakıfların yönetim organındaki her türlü değişiklik ve buna bağlı olarak değişen
malî tabloları, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna
bildirilir.
(3) Vakıf yükseköğretim kurumları, mütevelli heyet bilgilerini kuruluş aşamasında ve her bir değişiklik
durumunda Yükseköğretim Kuruluna bildirmek zorundadır. Vakıf yükseköğretim kurumlarında
mütevelli heyet üyesi olanlar başka bir vakıf yükseköğretim kurumunda mütevelli heyet üyesi
olamazlar.
(4) Vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş aşamasında mütevelli heyet üyelerinin görev süreleri
yükseköğretim kurumunun tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren başlar. Kuruluş aşamasından
sonraki dönemde ise mütevelli heyet üyelerinin görev süreleri kurucu vakfın yetkili organı tarafından
atandığı tarihten itibaren başlar.
MADDE 9- (1) Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet seçiminde öngörülen hususlara
uyulmaması, görevi suiistimal ve kaynak aktarımı gibi durumların Yükseköğretim Denetleme Kurulu
tarafından tespit edilmesi hallerinde, bunların giderilmesi için iki ay süre verilir.
MADDE 10- (1) Kurucu vakıf mütevelli heyet üyeleri, vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik veya
idarî faaliyetlerinden dolayı maddî herhangi bir menfaat elde edemezler.
(2) Vakıf yükseköğretim kurumlarının kurucu vakıf veya vakıfların ticari işletmelerinden satın
alacakları mal ve hizmetlerin bedeli, ilgili kurumlarca tespit edilmiş rayiç fiyatı geçemez.
MADDE 11- (1) Halen faaliyette bulunan bir vakıf meslek yüksekokulunun kurucu vakfının, mevcut
yükseköğretim kurumunu üniversiteye dönüştürmek amacıyla müracaatta bulunması halinde, bu
Usul ve Esaslarda belirlenen üniversite başvuru şartlarına uyması gerekir.
MADDE 12- (1) Asgarî mal varlığı şartını sağlamadan yapılan müracaatlar, bu Usul ve Esaslarda
belirlenen diğer değerlendirme esaslarına ilişkin hususlar ile belgelerine bakılmaksızın en geç üç ay
içerisinde ilgili vakfa iade edilerek işlem sonlandırılır.
MADDE 13- (1) Müracaat dosyası sunulurken asgarî mal varlığının bulunduğuna ilişkin belgelerin yanı
sıra, bu Usul ve Esasların ekinde yer alan bilgi ve belgeler de aynı sıra ve formata uygun olarak
Yükseköğretim Kuruluna sunulur. Formata uygun olmayan, eksik evrak içeren müracaatlar
değerlendirmeye alınmaksızın ve gecikmeksizin ilgili vakfa iade edilir.
MADDE 14- (1) Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Genel Kurulunun kabul tarihinde yürürlüğe girer ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların kabul tarihinden önce müracaat eden ve işlemleri resmi
yazıyla sonlandırılan tüm kuruluş başvuru dosyaları, yeniden müracaat yapılması halinde, bu
müracaatlar da Usul ve Esaslara göre değerlendirilir.

