
Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim 

ücretleri: (1)  

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

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

yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca 

hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci 

öğretim ve uzaktan öğretimde 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 öğrenci katkı payı veya öğrenim 

ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak 

belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında 

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 tarafından 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 öğrenim 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 çarpılarak, 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. 

––––––––––––––––– 
(1) Bu madde başlığı “Cari Hizmet Maliyeti” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 172 nci 

maddesiyle 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) 

fıkralarında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde değiştirilmiştir. 

––––––––––––––––– 

d. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.) 

e. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.) 

f. (Mülga: 19/11/2014-6569/29 md.) 

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.  

 

http://www.yok.gov.tr/mevzuat/ymevzuat/Kanunlar/yokikiliogrdegisik%283843%29.html#_ftn2

