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KANUN 

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6569 Kabul Tarihi: 19/11/2014 

MADDE 29 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasında yer alan “(ç), (d) ve (e) fıkralarında” 

ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde ve (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d), (e) 

ve (f) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.  

“ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve 

altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan 

öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin 

(c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı 

dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile 

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

öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti 

alınır.”  

Yürürlük  

MADDE 46 – (1) Bu Kanunun 45 inci maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra, 

diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 47 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki 

başlıklardan size uygun olanını seçerek işlem sırasını takip ediniz. 

Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Olan İkinci Öğretim Öğrencileri: 

1- Ders alma işlemini yapabilmeniz için dönemlik öğrenim ücretini öğrenci numaranız ile yatırınız. 

2- Biriminize ait kayıt yenileme tarihleri arasında sistem üzerinden ders alma işleminizi yapınız.  

3- Ders alma işlemlerinin bitiminden sonra ders ekleme/çıkarma işlemi yapılması gerekiyorsa 

belirlenen tarihlerde yapınız. 

 

Normal Öğrenim Süreleri Dışında Olan Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Öğrencileri: 

19 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6569 Sayılı Kanunun 29. Maddesi uyarınca, normal 

öğrenim süresini aşan öğrencilerden dönemlik katkı payı/öğrenim ücretinin yanı sıra; alınacak her 

ders için, dersin AKTS’si ile orantılı olarak, dersin bulunduğu yarıyılda AKTS başına düşen katkı 

payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile ek ücret alınması gerekmektedir. 

 Ders alma işlemleri tamamlandıktan sonra, oluşacak ek ücretlerin 27 Şubat 2015 tarihi mesai 

bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

1- Ders alma işleminizi yapabilmek için öncelikle dönemlik katkı payı/öğrenim ücretinizi öğrenci 

numaranız ile yatırınız.  

2- Biriminize ait kayıt yenileme tarihleri arasında sistem üzerinden ders alma işleminizi yapınız, 

3- Ders alma işlemlerinin bitiminden sonra ders ekleme/çıkarma işlemi yapılması gerekiyorsa 

belirlenen tarihlerde yapınız. 

4- Sistem tarafından aldığınız derslere göre belirlenen ek ücreti 27 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine 

kadar öğrenci numaranız ile yatırınız.  

6- Ek ücretleri belirtilen tarihe kadar yatırmayan öğrencilerin ders kayıt onay işlemi sistem tarafından 

iptal edilecektir. Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden durumunuzu kontrol ediniz. 

Önemle Duyurulur! 

 


