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Ilgi: 2.9.2016 tarih ve 55666 sayili yazimiz.

BilindiBi tizere, 23/7/2016 tarih ve 29779 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 667 Karar
Sayili   "01agantistti  Hal   Kapsaminda  Alinan  Tedbirlere   iliskin  Kanun  Htikmthde
Karamane"nin   2   nci   maddesinin   (1)    inci   flkrasina   istinaden   kapatilan   vakif
ytiksek6Bretim  kurumlarindcki  6grencilere  ili§kin  allnan  kararlari  igeren  ilgi  yazimiz
ytlksek6Bretim    kurumlarina    g6nderilmis    olup,    bu    6Brencilerin    ytiksek6Bretim
kunmlarina 6SYM tarafindan yerlestirme islemleri sonuglanmistlr.

Ytiksek6Bretim kurunlarinin bu 6grencilerle ilgili 6zel 6grencilik, intibak vb i§lemlerle
ilgili  olarak  ilgi  yazimizi  dikkatle  incelemesinde  yarar  g6riilmektedir.   Yerlestirilen
6grencilere  ili§kin  yerlesme  bilgileri  diBer  sinavlarda  olduBu  gibi  6SYM  tarafindan

ytiksekegretim kurundarina verilecektir.

Bu 6grencilik kayit ve 6Brencilik stiregleri ile ilgili olarak;

1.     S6z   konusu   6grenciler   26-28   Eylul   2016   tarihleri   arasinda   devlet   ve   vakif

ytiksek6Bretim kurunlarina e-kayit veya ilgili ytiksekeBretim kurumlarina basvuru
yaparak kayitlarini tamamlayacaklardir.

2.     Isteyen  tiim  6grencilerin  kayitlarini  e-Devlet  kapisi  tizerinden  yapabilecektir.  Bu
6orenci,lerin tom belgeleri ilgili 6grencinin koordinat6r tiniversitesinden istenecektir.

3.     E  kayit  i$1emlerinde  6grencilerin  Y6KSIS  veri  tabaninda  ulasilabilen  6grenim
bilgisine gore islem yapilacaktir. 6grencilerin 6grenim bilgilerinde farklilik olmasi
halinde bu duruma ili§kin belgelerini kayit yaptirdiklari yiiksek6gretim kurununa
ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.    Kapatllan    vaklf   ytiksek6Bretim    kurumu    6Brencilerinden    6SYM    tarafindan
yerlestirme  i§1emi  tarnamlanmadan  diger  ycksekegretim  kurundanna yatay  gegis
yapan veya 2016 6SYS sonucuna gore yerle§tigi prograna kayit yaptiran 6grenciler,
e-kayit   yaptiramayacaktir.   Bu   6orenciler   halen   kayitli   olduBu   ycksekeBretim
kurumundan yatay gegi§1erini veya yeni kayitlarini iptal ettirerek, yerlesmis olduklari
ytiksek6gretim kurumuna kayit yaptirabileceklerdir.
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5.     2016-2017 egitim 6gretim d6neminin de basladigi dikkate alinarak bu 6grencilerin
diger ycksek6gretim kurumlarina 6zel 6grenci olarak basvurulari 26-29 Eyltil 2016
tarihleri arasinda alinarak, intibak stireci de bu a§amada gergekle§tirilecek ve 3 Ekim
2016 Pazartesi gtind ilan edilecektir.

6.    6Brenciler 6zel 6grenci olabilmek igin sadece bir yuksek6Bretim kurununa basvuru
yapabilecektir.

7.     Ozel  6Brencilik  statiisti  sadece  kapatilan tiniversitenin bulundugu  ilde  olabilecegi

gibi Ttirkiye ' nin herhangi bir ycksek68retim kurumunda olabilecek ve

a.     Kapatilan vakiffiniversitesinin bazl programlari kapatildigi ilde sadece kapatilan
tlniversite de bulunuyordu ise, koordinat6r tiniversite  de program agilacak ve
6Brenciler  bu  programa  merkezi  yerlestirme   sonrasi,   6zel   6grenci   olarak
katilabilecektir.

b.    Kapatilan    vakif    ycksek6gretim    kurunlarinin    6grencileri,     ilgili    vakif
ytiksek6gretim kurumunun bulundugu ilde 6zel 6grenci olarck ytiksek68retim
kurumlarinda egitim  alabilmek  igin taleplerini  tercihleri  ile  birlikte  kapatilan
tiniversite ile iliskilendirilen koordinat6r tiniversiteye yapaccklardir. (EK-1 ),

c.     Kapatilan  vakif yfiksek6gretim  kurumunun  bulundu8u  ilin  dismda  asaBidaki
illerde 6zel 6grenci olarak egitim alabilme taleplerinin
I   Ankara ilindeki progranlar igin Yildirim Beyazit Universitesine,
I   istanbul ilindeki programlar igin istanbul Universitesine,
I   Izmir ilindeki programlar igin lzmir Katip Celebi Universitesine,

yapacaklardir.

d.     Diger illerdeki  ytiksek6Bretim kurumlarindaki 6zel  6Brencilik taleplerini  ilgili
ytiksek6gretim kurumunun kendisine yapilacaktlr.

8.     OSYM  tarafindan  yerlestirilen  yfiksek6Bretim  programinin  6oretim  dili  ile  6zel
6Brenci olarak e8itim alinacak programm 6Bretim dili ayni olacaktir. Ancak, 6gretim
dili Ttirkge programa yerle§en 6Brenciler yabanci dil yeterliliklerini saglamalan ve
talep etmeleri halinde 68retim dili yabanci dil olan programlarda 6zel 6Brenci olarak
eBitim alabileceklerdir. 6gretim dili yabanci dil olan programlarda kayitli 6grenciler
ise 6gretim dili Ttrkge programlarda 6zel 6Brenci olarak eBitim alamayacaklardir.

9.     Kapatilan   tiniversitenin   6grencilerinin   o   ilde   mutlaka   6zel    6Brenci    stattisti
bulabilecegi   birden   fazla   ytiksek6Bretim   kurumu   bulunmasi   kosuluyla   6zel
6grencilikte kontenjan sinln bulunacak ancak o ilde tek thiversite varsa, bu duruma
kontenj an uygulanmayacak ve gerektiBinde ek slnif apilabilecektir.

10.  Kapatilan   vakif   ytiksek6gretim   kurumunun   bulundugu   ilde   kapatilan   vakif
ytiksek6gretim kurumundaki programin veya programin ilgili simfinin bulunmamasi
halinde koordinat6r tiniversite btinyesinde bu program yari pasif olarak agilarak 6zel
6Brenci  kabul  edilecektir.  Koordinat6r  tiniversite  btinyesinde  program  yari  pasif
olarck   agik   olmadigi   takdirde   ilgili   koordinat6r   universitenin   Ytiksek6Bretim
Kuruluna  bildirmesi  dunmunda  agilacaktir.  Bu  i§lem  tamamlanmamls  olsa  bile
koordinat6r  thiversiteler   bu  durundaki   6Brencileri   6zel   6grenci   olarak   kabul
edeceklerdir.
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11.  Yerle§tirme   stirecinde   veya   6zel   6grencilik   durumunda   derslerin   transferi   ve
intibakinda programin mtifredati esasli deBil program yeterlilikleri esasli bir intibak
uygulanacak ve 6Brencinin daha 6nce  almi§ ve ba§anli  olmus  oldugu ttim dersler
kredileri ile birlikte sayilarak intibakinin yapilacak ve mezuniyet icin gerekli olan
asgari AKTS kredisi (6n lisans:  120 AKTS,1isans:  240 AKTS, Dig Hekimli8i:  300
AKTS, Tip: 360 AKTS) dikkate alinarak, almasi gereken dersler belirlenecektir.

12.   6Brencinin yerlestirildigi  yiiksek68retim kurumu disinda ba§ka bir yuksek6Bretim
kurumunda 6zel 6Brenci olarak eBitime devam etmesi durumunda programa intibaki
6zel  6grenci  olarak  eBitim  alacaBi  ytiksek6gretim  kurumu  tarafindan  yapilacak,
6grencinin daha Once almi§ ve ba§arili olmus oldugu ttim dersler kredileri ile birlikte
sayilarak intibaki yapilacak ve mezuniyet igin gerekli olan asgari AKTS kredisi (6n
lisans:  120 AKTS,1isans: 240 AKTS, Dig Hekimli8i: 300 AKTS, Tip:  360 AKTS)
dikkate alinarak, almasi gereken dersler belirlenecek, 6grencinin 6zel 6grenci olarak
eBitim   aldigl   ytiksek6Bretim   kurununda   eBitimini    bapari    ile   tamamlayarak
mezuniyeti  hak  etmesi  durumunda  yerle§tigi  ytiksek6Bretim  kurumu  tarafindan
herhangi bir intibak i§lemi yapilmadan diplomasi dtizenlenecektir.

13.  Kapatilan  ytiksek6gretim  kurumu  6grencilerinden  667   sayili  KHK  kapsaminda
OSYM  tarafmdan  yerlestirilmeyen,   mevcut  mevzuata  gore  yatay  gegis  yapan
6grenciler   667    sayili   KHK   Uygulama   Esaslarl   kapsamindaki   6zel   6grenci
statfistinden faydalanamayac cktir.

14.  Kapatilan  vakif yiiksek6gretim  kurumlarina kayitli  olan  ve  ttim  derslerini  alarak
mezun asamasina gelmis ancck ba§arisizlik nedeniyle mezun olamayan 6Brencilerin
tekrar  derse  devam  zorunluluklari  bulunmadigi  da dikkate  alinarak  bu  6Brenciler
basarislz   olduBu   derslere   iliskin   slnavlara  koordinat6r   tiniversitesinde   girerek,
mezuniyeti  hak  etmesi  durumunda  koordinat6r  tiniversitesi  tarafindan  diploma
dtizenlenecektir.   Mezun  duruma  gelmis  staj,   ek  sinav,  not  ytikseltme  vb.   bu
durumdaki  6grenciler  diBer  ycksek6Bretim  kurumlarina  yerlestirilmi§  olsa  hatta
kayitlarini   yaptirmi§   olsalar   dalii   bu   islem   iptal   edilerek   tekrar   koordinat6r
tiniversitelerine iade edilecektir.

15.  Tekemmtil  eden  diploma  ve  diploma  yerine  gegen  belgelerin  dtizenlenmesinin
koordinat6r ytiksek6gretim kurumu tarafindan gergekle§tirilecektir. Bu stiregte

•    Diploma veya diploma yerine geeen belgelerin imzall olarck hazir olmasi halinde

6Brencilere bu diplomalarin verilecek,
•     Diploma  veya  diploma  yerine  gegen  belgelerin  hazir  olmamasi   durumunda

diplomanin,    6grencinin   yerle§tirildigi   ytiksek6Bretim   kurumu   (koordinat6r
tiniversite) tarafindan dtizenlenecektir.

16.  667 sayili KHK uyarinca ytiksek68retim kurumlarina 2016-2017 egitim 6gretim yili
gtiz d6nemi igin kayit yaptiracak 6grencilerden 6grencilerin egitim 6Bretim stirecine
bir  an   Once   ba$1ayabilmeleri,   daha  fazla  zaman  kaybetmemeleri,   koordinator
tiniversitelerdeki  bilgi  ve  belgelerin  ycksek6oretim  kurumlarina  aktarilmasi  ile
gerekli  evraklarin  ve  belgelerin  bu  islemler  sirasinda  saBlanabilmesine  de  imkan
vermek tizere, kayit esnasinda 6grenim iicreti alinmayacak, 6grenim ticretleri gtiz
d6nemi final sinavina kadar alinabilecektir.
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17.  KHK kapsamindaki merkezi yerlestirme ile yerlesen 6Brencilerde 6zel 6grencilikte
d6nemde ders almasina ili§kin tiniversitenin kendi 6grencileri ile ilgili kurallara gore
islem  yapilacak,  mevcut  y6netmelikteki  6zel  6Brenciler  gibi  bu  6grenciler  igin
kisltlama getiren ders alma limiti konulamayacaktir.

18.  Kapatilan vakif ytiksek6Bretim kurumlarinda gift anadal, yam dal yapan 6grencilerin
bu   egitimlerine   devam   edip   etmeyeceklerine   yerle§tirildikleri   ytiksek68retim
kurumunda devam edecekleri igin yerlestikleri yiiksek6gretim kurunu, 6zel 68renci
olarak  baska  bir  ytiksek6Bretim  kurumunda  egitime  devam  edecekler  igin  6zel
6grenci  olarak  egitim  alinacak  ytiksek6gretim  kurumu  mevcut  mevzuatina  gore
degerlendirme yaparak 6Brencilere bildirecektir. S6z konusu KIIK nin giktigl tarihte
mezun olup  sadece  gift  anadal  eBitimine  devam  eden  6grenciler  iein  koordinat6r
tiniversiteleri tarafindan bu eBitim verilecektir. Ancak, koordinat6r tiniversiteler gift
anadal egitimine ili§kin dersleri ve esaslari kendileri belirleyebilecektir.

19.  6grencinin   yerlestirildiBi   tiniversitede   KHK   kapsaminda   bursluluk   ve   ticret
durumunu  devam  edecek,    6zel  6grenci  olarak  devam  ettiBi  kuruma  bir  6deme
yapmayacak ve bu tiniversitelere  6demeler,  YOK'tin belirleyece8i  usul ve esaslar
kapsaminda iki ytiksek6Bretim kurumu arasinda gergeklestirilecektir.

20.  Kapatilan   vakif  ytiksek6gretim  kurumlarindaki   6Brencilerin   6SYM  tarafindan
merkezi   olarak   yerle§tirilmesi   nedeniyle   2017   yilinda   6SYS'ye   ba§vumalari
durumunda orta6Bretim basari puanlarlna uygulanan katsayi bu yerle§tirme  i§lemi
nedeniyle orta6 Bretim basari puanl yariya indimeyecektir.

21.  6grencinin  ikinci  6Bretim  programlna  yerle§mis  olmasi  durumunda  da  mevcut
bursluluk durumum devam edecektir.

22.  Kapatilan  tiniversitede  e8itim  dili  ingilizce  olan  programda  okuyan  6grencinin
yerlestirme   sourasinda  yine  ingilizce  egitim-6gretim  yapan  prograna  gegmesi
durumunda,  yerlestirildiBi  tiniversitede  tekrar  hazirlik  sinifinda  okumayacak  ve
6nceki tiniversitesinde okudugu hazirlik okulunun gegerli sayilacaktlr.

23.  Ogretim  dili  Tiirkge  programlarda  kayitli  olan  ve  6gretim  dili  en  az  %30  veya
talnamen    yabanci    dil    olan    programlara    yerlesen    6grencilerin    yerle§tikleri
ytiksek6gretim   kurumu   tarafindan   aranan   yabanci    dil   dizeyini   sa8lamalari
gerekmekte  olup,  bu  6grenciler  tarafindan  yiiksek6gretim  kurumlarinca  istenen
belgelerin ibraz edilememesi durumunda kayitll olduklari ycksek6Bretim kurumuna
devani edeceklere ytiksek6Bretim kurumlarinca, 6zel 6grenci olarak devam edecek
6Brencilere ise 6zel 6Brenci olarak eBitim alacagi ytiksek6gretim kurumu tarafindan
yabanci dil dtizeyini belirlemek tizere sinav yapilacaktir.

24,  Kapatilan tiniversitede Ttirkge dilinde eBitim yapan programda okuyan 68rencinin
yerle§tirme  sonrasinda yabanci  dilde  egitim yapan programa gegmesi durumunda,
dil yetkinligini yerlestirildiBi finiversitenin kosullarina gore basari ile tamamladiktan
sonra eBitimine  intibck  ettirilecek  ve  dil  farki  nedeni  ile  6nceki  yillardaki  almi§
olduBu dersler tekrar aldirilmayacaktir.

25.   667   sayili  KHK  ile   kapatilan  vakif  ytiksek6gretim  kurumlarinda  6Brenci  iken
yerlestimesi   yapilan   veya  6zel   6grenci   olarck  devam  edeceBi   ytiksek6gretim
kurumunda yerlestime  ve kayit  stirecine  baBli  gecikmeler nedeniyle  6Brencilerin
devamsizllk  durumlarlnm  kayit  siiregleri  tamanlanip  egitime  basladiklarl  tarih
itibariyle de8erlendirilecek ve yerle§me stheci tamamlanincaya kadar olan stirede bu
6orenciler icin devam Sarti aranmayacaktir.
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Maliye Bakanli8indan alinan g6rfi§ cer¢evesinde ;

26.  667  sayili  KHK'nin  2  nci  maddesinin  d6rdtincfi  fikrasina  gore  ytiksek6Bretim
kurumlarina     yerlestirilenlerin     6grencilerin     mezun     oluncaya     kadar     vakif
ytiksek5gretim kurumlarina 6demeleri gereken ticretlerin ilgili tiniversiteye 6demeye
devam   edecekleri   hiikmti   dogrultusunda   Devlet   ynksek68retim   kurumlarina
yerlestirilenlerin  6deyece8i  6grenim  ticretleri  ytiksek6gretim  kurumu  btitgesinin
"03.1.2.98  667  sayili  KHK Kapsaninda Tahsil  Edilen  Egitim  6Bretim Ucretleri"

gelir ekonomik koduna 6z gelir olarak kaydedilecektir.

Buna gore kapsama dchil 6grencilerden eBitimlerine yerlestirildikleri ycksek6gretim
kurumu yerine 6zel 6grenci stattlstinde baska bir ytiksek68retim kurumuna devam
etmek   isteyenlerin   6Brenim   ticretleri   yerlestirildikleri   ytiksekeBretim   kunmu
tarafindan tahsil  edilecektir.  Tahsil  edilen bu tutarln  ytizde  20'si  yerlestirildikleri

yiiksek6gretim kurumu tarafindan 6z gelir olarak kaydedilecek olup, kalan tutar ise
emanet  hesaplarina   alinip   6Brencinin   6zel   6grenci   statiisunde   devam   edece8i

yuksek6Bretim kurumuna  6denecek ve  6denen bu tutarlar ytlksek6Bretim  kurumu
tarafindan 6z gelir olarak kaydedilecektir.

27.  Karamameye  gore  yerlesen  5grenciler  6Brenin  ticretlerini  devlet  ycksek6Bretim
kurumlarinda ilk 3 taksitini giiz d6neminde diger taksitleri bahar d6neminde olmak
tizere 6 e§it taksitte 6deyeceklerdir. Vakif ytlkseke8retim kurumlarinda ise 6 taksitten
az olmamak tizere ilgili ytiksek6gretim kurumu tarafindan belirlenen sayida taksit
olarak 6deyebilecektir.

28.  Bir sonraki egitim 6Bretim d6nemi igin 6Brenim ticretlerini pesin olarak 6deyenler
bu belgelerini ilgili ytiksek68retim kurumuna ibraz etmeleri durumunda ayrica ilgili
akademik  yll  igin  6Brenim  ticreti  6demeyeceklerdir.  Bu  durumdaki  68rencilerin
belgelerinin   Maliye   Bakanligina   g6nderilmek   fizere   Ytiksek6gretim   Kuruluna
96nderilmesi gerekmektedir.

29.  Karamameye gore yerle§en 6grencilerden kapatilan vakif ycksek6Bretim kurumunun
6Brencinin yerlestigi yila ait OSYS kilavuzunda 6zel ko§ul ve agiklanalar kisminda
herhangi  bir  htiktim  yoksa  ilgili  programa  ait  2015-2016  egitim  68retim  yili  igin
6demis olduklari 6Brenim ticretine TUFE oranlnin uygulanmasi ile bulunacak tutari
yerlestirildikleri    ytiksek6gretim    kurumlarina    6deyecek    olup    kapatilan    vakif
yfiksek6gretim kurumlarlnin 6nlisans ve lisans programlarinin 6Brenim ticretlerine
iliskin  Ytiksek6Bretim  Kurulu  tarafindan  bilgi  g6nderilecek  ve  Ytiksek6gretim
kurunilari    bu    uygulamanin    disinda    6orenciler    igin    ayri    ticret    miktarlari
belirlemeyeceklerdir.

30.  Yerlestime  sourasinda veya 6zel  6grencilik stirecinde basarisizliktan degil,  ancak
intibaktan  kaynaklanan  1  yillik  stire  uzatimi  olmasi  durumunda  bu  stire  iginde
bursluluk ve  egitim-68retim ticreti  6denmeyecektir.  intibaktan dolayi  uzayan stire
nedeniyle kullanilan 1 yillik stire sonunda 6Brencinin mezun olamamasi durumunda
bu   stireden   sonraki   d6nemler   igin   eBitim-6gretim   ticretinin   kapatilan   vakif
tiniversitesinin  yillik  e8itim-6gretim  miktarinin,  TUFE  artislari   solirasi  miktari
olarck belirlenecektir.

5



31.  Anilan      KHK      kapsamindcki      6grencilerden      ytiksek6gretim      kurumlarma
yerlestirilenlerin mezun oluncaya kadar vakif ytiksek6gretim kurunlarina 6demeleri
gereken  68renim  ticretlerini  yerlestikleri  tiniversiteye  6demeye  devam  edecekleri
htiktim altina alindi8indan, bu 6Brencilerden §ehit ve gazi yakini olanlar ile engelli
olanlarln  kapatilan  ycksek6Bretim  kurumu  tarafindan  bu  6Brencilere  muafiyet
uygulandigina dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerlestirildikleri ytiksek6Bretim
kurumu tarafindan da muafiyetleri devam edecektir.

32.   6SYS ile belirli oranlarda buns kazanarak yerle§en 6Brencilerin yerle§tirildikleri yila
ait  tercih  kilavuzunda  6zel  kosul  ve  apiklamalarda  yer  alan  hususlardan  sadece
6grenim  ticretine  iliskin hususlar uygulanacak  olup,  burs,  yurt,  yemek  gibi  ilave
destekler 6Brencilere verilmeyecektir.

33.  Kapatllan ycksek68retim kurumlarlnda kayltll 6grencilerin, mezun oluncaya kadar
vaklf ytiksekeBretim  kurumlarina  6demeleri  gereken  ticretleri  ilgili  tiniversiteye
6demeye devam edecekleri her ne kadar 667 saylli KHK'a gore huktim altina alinmis
olsa  da  bu  6grencilerin  ilgili  htiktim  geregi  6Brenci  Segme  Yerlestirme  Sistemi
Kilavuzunda belirtilen  sdreler  sonunda mezun  olamamalan  halinde programa  ait
6grenim tlcretinin tamami tahsil edilecektir.

34.  Kapatilan ytiksek6gretim kurumlarlnda kayitli 6grencilere yerlestirildikleri yila ait
6SYS kilavuzunda 6zel kosul ve agiklanalar kapsaninda normal 6Brenim stireleri
boyunca     sabit     6deme     garantisi     verilen     68rencilerden     bu     durumlarini
belgelendirmeleri kaydiyla 68renim ticreti ayni Sekilde tahsil edilecektir.

35.  Ttrkge e8itim-68retim yapan programdan, 6grencinin kendi isteBi ile yabanci dilde
egitim yapan programa gegi§  yapmasl halinde  hazlrllk  sinifi  igin,  kapatilan  vakif
ytiksek6gretim-  kururnunda   ilgili    programa   ait   6grenim   ticretinin   tamamini
6deyecektir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

///„ca
Prof. Dr. Hasan MANDAL

Baskan Vekili

EKLER

EK-1 : Koordinat6r Uni. Listesi
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Ek-1

KaDatilan Vakif Yfiksek5iretim Kurumlan

1-    Bursa orhangazi universitesi @ursa)

2-    Canik Basan universitesi (Samson)

3-    Fatih universitesi ¢stanbul)

4-    Gediz Universitesi (izmir)

5-    ipek universitesi (Ankara)

6-   izmir universitesi th)

7-    Melik§ah universitesi (Kayseri)

8-       Mevlana universitesi (Konya)

9-      Murat Htidavendigar universitesi ¢stanbul)

10-     Selahattin Eyyubi universitesi (Diyarbakir)

11-     Sifa universitesi (izmir)

12-     Stileyman sah universitesi (Istanbul)

13-    Turgut ozal universitesi (Ankara)

14-     Zirve universitesi (Gaziantep)

15-     Kanuni universitesi (Adana)
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Koordinat6r Universite

Bursa Teknik Universitesi

Ondokur Mayis Universitesi

istanbul Universitesi

lzmir Katip Celebi Universitesi

AAnkarasosyalBilimleruniversitesi

Dokuz Eyltil Universitesi

Erciyes Universitesi

Selguk Universitesi

istanbul Universitesi

Dicle Universitesi

Ege Universitesi

istanbul Medeniyet Universitesi

Yildirm Beyazit Universitesi

Gaziantep Universitesi

Egitim 6Iretime baslamadi


