
 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi Gereken Öğrenciler: 

• Örgün ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir 

yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde; ikinci programa kayıt yaptıran ve son 

kaydı üniversitemizde olan öğrenciler, 

• Hazırlık sınıfı için öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre 1 yıldır. Bu 

süreyi aşan ve hala hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, 

• Hazırlık Sınıfı hariç olmak üzere Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programında programın 

öğrenim süresini aşan öğrenciler, 

 

DİPLOMA PROGRAMI  PROGRAM SÜRESİ 

 Lisans programları (dört yıllık)  4 yıl/ 8 yarıyıl 

 Tezli Yüksek lisans programları  2 yıl/ 4 yarıyıl 

 Doktora programları  4 yıl/ 8 yarıyıl 

 Lisans sonrası doktora programları  5 yıl/10 yarıyıl 

 

• Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı dâhilinde Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve 

halen öğrenimine devam etmekte olan uluslararası öğrenciler, 

• Çift Anadal Kaydı olan Öğrenciler;  

 - Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim 

süresi ve ilave bir yılsonunda katkı payı/öğrenim ücreti alınmaktadır. Bu nedenle 

öğrencilerimiz; 

- Anadal programının 9. ve 10. dönemlerinde; Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal için 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez. 

- Anadal programının 11. ve üzeri dönemlerinde Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal 

ve ÇAP için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.   

- Anadal programının 11. ve üzeri dönemlerinde sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP katkı 

payı/öğrenim ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez. 

 

• İzledikleri yan dal programı, ana dal programı bittiği halde devam eden yan dal öğrencileri, 

izledikleri yan dal programı için katkı payı/öğrenim ücretini öder. 

 

• Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye 

vatandaşlarından burslandırmaları yurtdışı kuruluşlar tarafından yapılanlar hariç olmak üzere; 

kendi imkânları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler ile 

Yurtdışından Öğrenci kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin 2 ve 4 numaralı 



bentleri kapsamında olup kendi imkânları ile eğitimine devam eden öğrenciler; uluslararası 

öğrenciler için belirlenen ücreti öderler. 

 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçiş nedeniyle destek kapsamından çıkarılan 

öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından uluslararası öğrenciler için belirlenen ücrete tabidirler. 

• Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye 

vatandaşları için özel olarak açılan programlara kayıtlanan öğrencilerden uluslararası öğrenciler 

için belirlenen ücrete tabidirler. 

• Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında; 

-Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran mavi kart sahibi 

öğrencilerden, 

-Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran T.C uyruklu olup, 

orta öğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan öğrencilerden, 

-Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran Ortaöğretiminin 

tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayan öğrencilerden, 

Program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ile yeni kayıt yaptıranlar katkı 

payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Yukarıda belirtilen öğrencilerden kayıtlı olup, program 

süresinde mezun olamayanlar uluslararası öğrenciler için belirlenen ücreti öderler. 

• Erasmus ve Mevlana değişim programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden 

öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi 

yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Üniversitemiz öğrencileri olup, Erasmus, 

Mevlana veya Farabi nedeniyle yurtdışı ve diğer üniversitelerden ders alan öğrenciler katkı payı 

ve öğrenim ücretlerini üniversitemize ödeyeceklerdir. 

• Üniversite Senatolarının Olumlu  Kararlarına istinaden, ÖZEL ÖĞRENCİ Olarak Başka Bir 

Yüksek Öğretim Kurumunda Devam Eden Öğrenciler İse Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Kayıtlı 

Oldukları Yükseköğretim Kurumuna Öderler. 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretinden MUAFİYET ve İNDİRİM: 

• Şehit ve Gazi Çocuğu olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları 'Hak Sahipliği 

Belgesi'  İle Beyan Edenler Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemezler. (Kayıt döneminde 

Belgelerin Aslının Getirilmesi Gerekir.) 

• Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören 

ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, çalıştıkları 

kurumlarında alacakları Araştırma Görevlisi olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı 

ödemezler. Ancak ikinci üniversite kaydı varsa öderler. 

• Engelli Öğrencilerden; Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve 

özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna 

dair  "Sağlık Kurulu Raporu"  Getiren Öğrencilere, Ödemesi Gereken Öğrenim Ücreti 

Tutarından Özürlülük Oranı Kadar İndirim Yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık  Kurulu 

Raporu'nun aslının getirilmesi gerekir.) "Sağlık Kurulu Raporunu" İbraz Eden ENGELLİ 

ÖĞRENCİLER Azami Öğretim Süresi Sonunda da Katkı Payı Ödemezler. 



• Eğitim alacağı dönemde sadece “TEK DERS SINAVINA GİREN” Öğrenciler Katkı 

Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez. 

• Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti geri 

ödenmez.  

 


