
 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hakkında 
Genel Bilgiler 

 

 

 

1. Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri ile okudukları programın 

normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim 

öğrencileri katkı payı ücretini ödemeyeceklerdir. 

 

2. Birinci öğretim öğrencilerinden normal öğretim süresini (önlisans öğrencileri için 4 yarıyıl, 

lisans öğrencileri için 8 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğrencileri 2 yarıyıl, tezli yüksek lisans 

öğrencileri 4 yarıyıl ve doktora öğrencileri 8 yarıyıl) dolduranlar  katkı payı ücretini 

ödeyeceklerdir. 

 

 

3. İkinci öğretim öğrencileri ve uzaktan öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini 

ödeyeceklerdir. 

 

4. Aynı anda ikinci bölümünü üniversitemizde sürdürecek olan birinci öğretim öğrencileri 

katkı payı ücretini ödeyeceklerdir. 

 

 

5. Mühendislik lisans tamamlama ile sağlık alanında lisans tamamlama olan birinci öğretim 

öğrencileri program süreleri gözetilmeden birinci öğretim katkı payı ücretini ödeyeceklerdir. 

 

6. Vakıf veya Yurtdışı Üniversitelerinden Üniversitemizin birinci öğretim programlarına 

Yatay Geçişleri kabul edilen öğrencilerden normal program süresi içerisinde öğrenim 

görenlerden Katkı Payı alınmaz. İkinci veya uzaktan öğretime yatay geçişleri kabul edilen 

öğrenciler öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. 

 

 

7. Hazırlık sınıfı okuyacak ikinci öğretim öğrencileri kayıtlı olduğu akademik birimin Katkı 

Payını/Öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.  

 

8. II. Öğretimde İlk % 10'a giren lisans ve önlisans öğrencileri,  I. öğretim katkı payı miktarı 

kadar öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.  

 

 

9. Şehitlerimiz ve gazilerimizin eş ve çocukları olan öğrencilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri "HAKSAHİPLİK 

BELGESİ" ni Beyan Etmeleri Halinde Katkı Payını/Öğrenim ücreti ödemezler. (Kayıt 

döneminde belgelerin aslının getirilmesi gerekir.) 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hakkında Bilgiler 



 

 

10. 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 Katkı Payı/Öğrenim 

Ücreti Tutarından Özürlülük Oranı Kadar İndirim Yapılır. Kayıt yaptırma ya da kayıt 

yenileme sırasında belgesini ibraz edemeyen öğrenciler, söz konusu belgeleri ibraz ettiği 

tarihte ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğretim ücretleri iade edilir.  

 

 

11. İkinci Öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında 

öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. 

 

12. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim 

gören Araştırma Görevlileri, çalıştıkları kurumlarında alacakları Araştırma Görevlisi 

olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı ücretini ödemeyeceklerdir. Ancak, araştırma 

görevlileri birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı 

kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak 

üzere) kayıt yaptırmaları halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı paylarının kendileri 

tarafından karşılanması gerekmektedir. 

 

13. 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 

payını üniversitemize ödeyeceklerdir. 

 

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

ödenmez. 

 

 

15. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı 

olarak alınır. 

 

16. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler 

geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olurlar.  

 

 

17. Af kapsamından yararlanarak eğitime dönen öğrencilerin daha önce almış oldukları eğitim 

dönemleri ve ders tekrarları dikkate alınarak kaydoldukları bölümün/sınıfın katkı payı/öğrenim 

ücretine tabi olur. 

 

18. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave 

bir yılsonunda katkı payı/Öğrenim Ücreti alınmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz;  

 Anadal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. (Birinci 

Öğretimler) 

 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. 

 



 

19. Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış,  derse bağlı 

olmadan sadece ZORUNLU YAZ STAJI kalmış öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Ödemez. Ancak" MESLEK EĞİTİMİ ile MESLEKİ UYGULAMA" olarak ders gören 

normal program süresini geçen birinci öğretim öğrencileri ile program süresi gözetilmeden 

ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri Katkı Payı/Öğrenim ücretini ödeyeceklerdir 

 

20. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 sayılı kanunun 

değişik 44.c. maddesi uyarınca, özellikle ön lisans öğrencilerinin azami süreleri 2017-2018 Eğitim 

yılı sonunda, lisans öğrencilerinin ise 2020-2021 Eğitim yılı sonunda tamamlanacaktır. İlgili 

Madde hükümleri uyarınca, BİR dersten başarısız olan öğrenciler için dersin sınavlarına 

“SINIRSIZ” girme hakkı tanınanlar, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 

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

yararlanamazlar. 

 

 

21. Yükseklisans Öğrencisi olup, sadece PROJE ÖDEVİ kalan öğrenciler ilgili dönemin katkı 

payı/öğrenim ücretini öderler. 

 

22. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda devam eden öğrenciler ise katkı 

payı/öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler. 

 

 

23. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak 

isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili 

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul 

edilebilirler. ÖZEL ÖĞRENCİ olarak kabul edilenler kayıtlı oldukları ilgili programın katkı 

payı/öğrenim ücretini öderler. 

 

24.  Kayıt dondurularak geçirilen süre (ilgili dönem/dönemler) eğitim süresinden 

sayılmamaktadır. 

 

 

25. Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemelerine her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

belirlenir. Öğrenim ücretlerinde değişiklik olması halinde fark ayrıca tahsil edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan 

Uluslararası öğrenciler Bakanlar Kurulunun belirlediği ücret sınırları kapsamında 

Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda öğrenim ücreti öderler. 

2. Normal öğretimde okuyan uluslararası öğrenciler normal öğretim öğrenim ücretini 

yatıracaklardır. 

3. İkinci öğretimde öğrenim gören uluslararası öğrenciler ise ikinci öğretim öğrenim 

ücretini yatıracaklardır. 

4. Türkçesi yetersiz olup, BÜDEM’den Türkçe Dil eğitimi alan öğrencilere her yıl 

Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. 

5. Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye 

Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak 

yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, 

BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, İlgili Eğitim Öğretim Yılının 

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Uluslararası öğrencilerin ödemiş oldukları miktarda 

öderler. 

6. Suriye uyruklu olup birinci öğretim programlarında okuyanlar ile Mavi Kartlı olan 

öğrencilerden birinci öğretimde okuyanlar öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. 

 

 

 

 Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini Halk Bankasının internet hesabından, 

bankamatiklerinden ya da şubelerinden TC kimlik numaralarını/öğrenci numaralarını, 

adını ve soyadını vererek yatırabileceklerdir. 

Ya da; 

 

 Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini Ziraat Bankasının internet hesabından ya da 

bankamatiklerinden T.C. kimlik numaralarını/öğrenci numaralarını, adını ve soyadını 

vererek yatırabileceklerdir. 

 

 

 

 







 

Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücreti 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin Yatırılma Şekli 


