
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 

 

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri  

Madde 46 –  

 

h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari 

derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu 

itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki 

dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti 

öder.  

ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari 

derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu 

itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki 

dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.  

 

 

3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN  

(19.11.1992) 

Yatay Geçiş  

Madde 6 – İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından 

normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak bu Kanunun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki şartları yerine getiren öğrenciler normal örgün 

öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Normal örgün öğretimden ikinci öğretime 

yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine 

tabidir. Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek 

zorundadırlar.  

 

Öğrenim Ücreti  

Madde 7 – İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek 

öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, Yükseköğretim 

kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak 

Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulunca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen cari 

hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün 

derslerini vermek ve ilk yüzde on'a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst 

sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar 

miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler. 

 

 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 

CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK 

KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN 

TESPİTİNE DAİR KARAR 

 

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları 

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen 

asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem 

sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki 

dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti 

öder. 

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, 

ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı 

haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, o dönem için birinci öğretim öğrencileri 

için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır 


