
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ 

MADDELERİ 

MADDE 3.- (Değişik 17.08.1983 – 2880/1md.) 

Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yükseköğretim : Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı 

kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümüdür. 

b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. 

c) Yükseköğretim Kurumları : (Değişik birinci paragraf: 29/6/2001 – 4702/1 md.) 

Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, 

enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite 

veya yüksek teknoloji enstitü-süne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı 

ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. 

(Değişik:3/4/1991 – 3708/1 md.) Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında 

yüksek düzeyde araştırma, eğitim – öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel 

kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. 

d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve 

benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine 

birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili birim dallarında 

lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim 

kurumudur. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretime ağırlık veren bir 

yükseköğretim kurumudur. 

h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim 

kurumudur. 

ı) Meslek Yüksekokulu: (Değişik: 13/2/2011-6111/170 md.) Belirli mesleklere yönelik 

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık 

eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur. 

j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin 

desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık 

ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir 

yükseköğretim kurumudur. 

k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan 

veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların 

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları 

bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini 

vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. 

r) Önlisans: Değişik: 13/2/2011-6111/170 md.) Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki 

yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans 

öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 

s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir 

yükseköğretimdir. 

t) Lisansüstü: (Değişik birinci cümle: 19/11/2014-6569/25 md.) Yüksek lisans ve doktora ile 

tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik 

eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır. 



                 1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, 

master) Bir lisans öğretimine dayalı; eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya 

koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

                 2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen 

fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara 

göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı 

kapsayan ve orjinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir 

yükseköğretimdir. 

                 3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 

esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı 

amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

                4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı 

yıllık programı kapsayan ve orjinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne 

sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir 

yükseköğretim eşdeğeridir. 

u) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim-öğretim türleri örgün, açık, 

dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir. 

        1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam 

etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür. 

       2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir 

eğitim-öğretim türüdür. 

       3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, devam 

zorunluluğu olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan 

bir eğitim-öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli 

görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun 

saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar. 

       4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesiminde ve değişik alanlarda bilgi ve beceri 

kazandırma amacı güden bir eğitim- öğretim türüdür. 

DİPLOMA ALMA, DERS KREDİLERİNİN HESAPLANMASI, 

ÖĞRENCİLİK HAKLARINDAN YARARLANMA VE SINAVLAR: 

MADDE 44 
a. (Değişik: 13/2/2011-6111/171 md.) a. Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve 

lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, bu madde hükümlerine göre 

belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans, 

lisans, yüksek lisans veya doktora diploması alır. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca 

ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine 

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim 

kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin 

kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile 

açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer 



faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim 

kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır. 

 b. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde 

kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi 

miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, 

beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl 

yapılacağı; hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve 

yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders 

içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin 

mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan 

kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin 

alınması; diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin 

intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış 

yeterliliklerin tanınması; farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal 

veya çift anadal yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya 

açıköğretim özellikleri ile (…)(2) eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik 

iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, 

Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak 

yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir. 

c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı 

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem 

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans 

programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, 

öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan 

lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi 

azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının 

kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim 

ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü 

eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu 

yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve 

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi 

verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve 

eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların 

hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği 

kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından 

ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer 

bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı 

yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak 

için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan 

birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. 

Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf 

öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar 



sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları 

almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre 

öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik 

hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 

yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları 

sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim 

yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri 

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce 

alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya 

aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından 

vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan 

öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam 

ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu 

sürelerle kısıtlı değildir. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav 

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için 

öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara 

sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç 

sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene 

kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl 

içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. 

Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve 

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara 

girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik 

haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

ç. Bir yılda üç dönem öğretim veren yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının bu 

Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen haftalık zorunlu ders yükleri, sadece iki dönem için 

aranır. Tez danışmanlıkları hariç, üçüncü dönemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle 

ilgili olarak kendilerine ek ders ücreti ödenir. 

d. Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş 

zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli 

biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru 

sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak 

soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt 

ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 

ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve 

öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine 

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü 

uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, 

uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin 

hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla 

yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir. 



Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim 

elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere verdikleri ders başına, 2914 sayılı Kanunun 

11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek 

üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir. 

Ders malzemelerinin hazırlanması, derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan 

verilmesi, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların 

değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretimle verilen derslere katılan öğrenci 

sayısı esas alınarak öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ile ders malzemelerinin 

hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelere 

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir. Ancak, yukarıda belirtilen her türlü ödemelerin toplamı uzaktan öğretim 

için yatırılan toplam öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Uzaktan öğretim için 

yatırılan öğrenim ücretinin bu fıkraya göre yapılan ödemeler sonrası kalan kısmı ile elektronik 

ortamda veya internet ortamında sunulan uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler, 

ilgili birimin veya yükseköğretim kurumunun mal ve hizmet alımlarında kullanılır. 

Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı 

dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için 

öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilemez. 

Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de 

uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi 

uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, bu Kanunun 46 ncı maddesinin (c) 

fıkrasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Dersin 

uzaktan öğretim yoluyla verilmesinde görev alan öğretim elemanı ve diğer personele, dersi 

uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınan öğrenci katkı payı veya 

öğrenim ücreti toplamının yüzde yetmişini geçmeyecek şekilde bu fıkranın ikinci paragrafına 

göre ödeme yapılır. 

Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan 

öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim 

elemanlarına, ders yükü dikkate alınmaksızın haftalık 10 saati geçmeyecek şekilde 2914 sayılı 

Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin dört katını 

geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

 f. Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek 

amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurullarının oluşumu ve görevleri 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.. 

YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ VE YERLEŞTİRME 

Madde 45 – (Değişik: 30/3/2012 – 6287/14 md.) 

Yükseköğretime giriş ve yerleştirme aşağıdaki şekilde yapılır: 

a. Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân ve fırsat eşitliğini 

sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve 

esaslara göre yapılır. 

b. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî 

sınavlarla girilir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları 

dikkate alınır. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz 

olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretim başarı puanının yüzde 



onikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezî sınavdan alınan puana eklenir. 

c. Ortaöğretim kurumlarını birincilik ile bitiren adaylar için mevcut kontenjanların yanı sıra 

Yükseköğretim Kurulu kararı ile ayrı kontenjanlar belirlenebilir. 

d. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde 

bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki ve teknik 

önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilir. Bu öğrencilerin 

yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine 

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

e. Önlisans mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde onunu 

geçmeyecek şekilde Yükseköğretim Kurulu kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı 

ayrılabilir. 

f. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan 

öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenir. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme 

işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. 

 g. Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında 

üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili 

dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilir. (Ek cümle: 

16/2/2016-6676/4 md.) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca tespit edilen ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen 

bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilerin ilgili dallardaki lisans programlarına 

yerleştirilmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara, bu maddenin (b) bendine 

göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir. 

CARİ HİZMET MALİYETİNİN HESAPLANMASI, 

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

MADDE 46 – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.) 

              a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, 

yükseköğ-retim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca 

hesaplanır. Öğren-cilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci 

öğretim ve uzaktan öğre-timde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, 

birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. 

Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan 

öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğren-ci katkı payı veya öğrenim ücretleri, 

öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari 

hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışın-da kalan miktarı, Devlet 

tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz. 

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, 

öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin 

usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim 

Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Öğrenci katkı payı veya öğre-nim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu 

öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. 



 c. (…)(2) bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir 

dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu 

bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile 

çarpı-larak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır. (3) 

ç. (Değişik: 27/3/2015-6637/20 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç 

olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler 

sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim 

ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının 

öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan 

mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. 

g. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı 

payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun 

yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi 

gereken katkı payının tamamı, talepleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumunca katkı kredisi olarak verilebilir. 

ğ. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından az 

olamaz. İkinci öğretimde alınacak ücretlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarı 

öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal 

hizmetlerinde kullanılır. 

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. 

i. Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca 

önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet 

ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil 

edilen gelirler ile diğer gelirler; en geç tahsil edildiği ayın sonuna kadar ilgili yükseköğretim 

kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir 

olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu 

bütçesinde öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Kaydedilen 

ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet 

giderleri olmak üzere, kalkınma planı ve programlarına uygun olarak yükseköğretim 

kurumunun cari, sermaye, transfer giderleri ile öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici 

işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır. 

j. Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin en fazla yüzde onu, yükseköğretim kurumu yönetim 

kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile 

beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır. 



 k. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma 

şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, 

öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak 

çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul 

edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek 

ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük 

brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya 

aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmi 

zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

Açıklama: 
(1) Bu madde başlığı “Cari Hizmet Maliyeti” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 

172 nci madde-siyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu 

maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(3) 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(ç), 

(d) ve (e) fıkrala-rında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde değiştirilmiştir. 

ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN İŞLERİ 

MADDE 54 
Soruşturma, yetkiler ve cezalar: 

                     a) Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği 

sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur ve çalışma düzenini bozan, 

boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, 

yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı 

dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve 

teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir 

haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya 

yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir. 

 b) Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları 

disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya 

disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir. 

c) Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma en geç onbeş gün 

içinde sonuçlandırılır. 

 d) Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan 

süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

e) Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi veren 

kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarma 

kararlarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar 

öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir. 



f) Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu 

öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir. 

 g) Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, 

Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. (İptal ikinci 

cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 28/4/2011 tarihli ve E.: 2009/59, K.: 2011/69 sayılı Kararı 

ile.) 

 


