Sıkça Sorulan Sorular
Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İşlemleri

Katkı payı / öğrenim ücretleri nasıl belirlenir?
Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ile
ikinci öğretim ücretlerinin tespitine dair esaslar her eğitim öğretim yılı başında Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile belirlenmektedir.

Öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti ne zaman ve nasıl ödenir? Katkı payı/
öğrenim ücreti ödedikten sonra dekontu nereye verebilirim?
Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretleri T.C. Ziraat Bankası ATM ‘lerin den Lisans öğrencileri öğrenci
numarası Lisansüstü öğrencileri TC Kimlik numaraları ile iki taksit halinde yıllık olarak
ödenir.(Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme dönemlerinde Güz ve Bahar yarıyılları başında)
ödeme dekontu/ makbuzu bir yere teslim etmenize gerek yoktur.

Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nasıl
öğrenebilirim?
katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgiler ders kayıtları başlamadan önce Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır.

Her öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorunda mıdır?
Her öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci bir
yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, mühendislik tamamlama öğrencileri, yabancı uyruklu
öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri katkı payı/ öğrenim ücreti öder.
Normal Öğrenim Süresini Aşanlar:
-

Lisans Programları için, 9.yarıyıl ve üstü öğrenciler
Ön Lisans Programları için, 5.yarıyıl ve üstü öğrenciler
Yüksek Lisans Programları için, 5.yarıyıl ve üstü öğrenciler
Doktora Programları için, 9.yarıyıl ve üstü öğrenciler
Tezsiz 1.Öğretim Programları için, 3.yarıyıl ve üstü öğrenciler

Süresi içinde katkı payı / öğrenim ücreti ödemesi yapılmayıp, kayıt yenileme
işlemi yapılmazsa ne olur? Mazeretli Ders Kaydı Nasıl Yapılır?
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını
yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından
faydalanamaz, o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde
mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını zamanında yapamayan öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen
mazeretli kayıt haftasında dilekçe ve belgeleri ile ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. İlgili Birim
(Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) Yönetim Kurullarınca öğrencinin durumu incelenir ve
mazeretleri geçerli görülen öğrencilerin katkı payı/ öğrenim ücreti ödemeleri ve ders kayıt işlemleri
yapılır

Katkı payı / öğrenim ücreti yatırması gerekenler nasıl bir yol izlemelidir?
Türkiye’nin her yerindeki Ziraat Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünden ya da Ziraat İnternet
Bankacılığını kullanarak katkı payı/öğrenim ücretinizi yatırabilirsiniz.

Katkı payı / öğrenim ücreti sehven fazla yatıranlar ödediği fazla miktarı geri
alabilir mi?
Katkı payını/öğrenim ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve Katkı Payı İade
Formu, ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harç Bürosuna müracaat etmesi halinde iadeniz
yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hükümlere uygun ise iade işlemi yapılacaktır.

Kayıt donduran öğrenciler katkı payı /öğrenim ücreti öder mi? hangi haklardan
faydalanmazlar?
Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından
yararlanamazlar. Katkı payı ya da öğrenim ücreti ödemezler

Üniversitenize kayıtlı öğrenciyim, kaydımı sildirebilir miyim?
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci ilişik kesme formunu doldurarak ilgili birimlere başvurur. Bu
yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırmadan kayıt yenileme
işlemi yapılır mı?
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre katkı payı öğrenim ücretlerinin yarıyıl taksitini akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz
ve yenilenmez.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi içinde ödenmezse ne olur?
Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma sırasında ödenir. Süresi
içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul
edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt
yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti
ödemez.
07.07.2011 tarih ve 2011.15.813 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararının (6111
sayılı kanun / 172.maddesinde yapılan değişiklik ) C. maddesinin 6. bendinde “ 2547 sayılı kanunun
46.maddesinin g. bendine göre katkı payı / öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetinin üniversitesi tarafından
karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde askerlik şubesine durumunun bildirilmesine ve bu
dönemler için öğrenci belgesi verilmeyeceğine’’ dair hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince ilgili
dönem katkı payı-öğrenim ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Mezun durumdayım sadece stajlarım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?
Sadece stajı kalan öğrencilerimiz katkı payı-öğrenim ücretini ödemezler. Öğrencilik
haklarından yararlanma durumunda ödemek zorundadırlar. (Öğrenci Belgesi, Askerlik Durum
belgesi vs.)
(Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Açık Deniz Stajı yapanlar hariç)

YÖS Sınavı ile kayıt yaptırdım Mavi Kartlı öğrenciyim öğrenim ücreti ödeyecek
miyim?
2021 yılı öncesi YÖS sınavı ile kayıt yaptıran mavi kartlı öğrencilerimiz normal eğitim süresi
için de öğrenim ücreti ödememektedirler. Ancak bu öğrenciler, azami eğitim süresini aştıkları
takdirde Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu eğitim öğretim yılında Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan
öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.
2021 yılı itibariyle YÖS Sınavı ile gelen mavi kartlı öğrencilerimiz Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan
öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.

YÖS Sınavı ile kayıt yaptırdım Suriye Uyruklu öğrenciyim öğrenim ücreti
ödeyecek miyim?
2021 yılı öncesi YÖS sınavı ile kayıt yaptıran Suriye Uyruklu öğrencilerimiz normal eğitim
süresi içinde öğrenim ücreti ödememektedirler. Ancak bu öğrenciler, azami eğitim süresini
aştıkları takdirde Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu eğitim öğretim yılında Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan
öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.
2021 yılı itibariyle YÖS Sınavı ile gelen mavi kartlı öğrencilerimiz Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan
öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.

YÖS Sınavı ile kayıt yaptırdım TC uyruklu olup orta öğretimimi yurtdışında
tamamladım öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
2021 yılı öncesi YÖS sınavı ile kayıt yaptıran TC uyruklu olup orta öğretimimi yurtdışında
tamamlayan öğrencilerimiz normal eğitim süresi içinde öğrenim ücreti ödememektedirler. Ancak
bu öğrenciler, azami eğitim süresini aştıkları takdirde Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu
eğitim öğretim yılında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna
verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.
2021 yılı itibariyle YÖS Sınavı ile gelen mavi kartlı öğrencilerimiz Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan
öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.

YÖS Sınavı ile kayıt yaptırdım Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına
Bağlı liselerden mezun oldum öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
YÖS sınavı ile kayıt yaptıran Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına Bağlı liselerden
mezun olan öğrencilerimiz normal eğitim süresi içinde öğrenim ücreti ödememektedirler. Ancak
bu öğrenciler, azami eğitim süresini aştıkları takdirde Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu
eğitim öğretim yılında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Üniversitemiz Yönetim Kuruluna
verilen yetki çerçevesinde belirlenmiş olan öğrenim ücretlerini ödemek durumundadırlar.
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Belirlenen Liselerden Mezun Olanlar)

Araştırma Görevlisiyim katkı payı ödeyecek miyim ?
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören
Araştırma Görevlileri başka bir Yükseköğretimde kaydı yok ise katkı payı ödemeyecektir.

Çift Lisans öğrencisiyim ikinci dalım için ne zaman katkı payı ödeyeceğim?
İkinci bir lisans (ÇAP) programına devam eden öğrencilerden, ikinci lisans programı için katkı
payı alınmaz.
ÇAP yapan öğrenciler birinci lisans programından mezun olmaları durumunda ikinci lisans
programında 9 ve 10 dönemlerinde katkı payı ödemesi yapmayıp 11.dönemden sonra katkı payı
ödeyecektir.

Tezli yüksek lisans programındayım katkı payı ücreti ödeyecek miyim?
Tezli yüksek lisans öğrencileri ilk dört yarıyıl (2 yıl) boyunca katkı payı ödemezler. ( Farklı bir
Yükseköğretimde kaydı olanlar ödemek zorundadır.) Dördüncü yarıyılını dolduran tezli yüksek
lisans öğrencileri katkı payını ödemek durumundadır.

Özel öğrenciyim ücret ödeyecek miyim?
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören (kayıtlı) tüm öğrenciler,
Üniversitemizden ders alması durumunda ÜYK ile belirlenen ders saat ücretini ödeyeceklerdir.
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeyenler lisansüstü programlardan ders
alamayacaklardır. ( 22.11.2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete)

Erasmus öğrencisiyim katkı payı / öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
Erasmus ile giden öğrenciler katkı payı öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi
Yükseköğretim kurumlarına ödeme yapacaklardır.

Engelli öğrenciyim katkı payı / öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
Lisans 1.öğretim ve lisansüstü tezli / doktora öğrencilerimiz herhangi bir katkı payı ödemesi
yapmayacaklardır. Lisans 2.öğretim öğrencilerimizden öğrenim ücretlerinden engelli oranı kadar
indirim yapılacaktır.

Şehit- Gazi çocuğuyum katkı payı / öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
Lisans ve lisansüstü tezli / doktora öğrencilerimiz herhangi bir katkı payı ödemesi yapmayacaklardır.
Lisansüstü Tezsiz YL öğrencilerimiz Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bildirilen öğrencilerimiz ödeme
yapmayacaklardır.

Kayıt yaptırdım kendi isteğim ile kaydımı sildiriyorum ödediğim ücreti iade
alabilir miyim ?
Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Hazırlık öğrencisiyim katkı payı / öğrenim ücreti ödeyecek miyim ?
ikinci bir yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, mühendislik tamamlama öğrencileri, yabancı
uyruklu öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri ve Hazırlık beklemeli durumda olan öğrencilerimiz katkı
payı/ öğrenim ücreti öder.

