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KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNDEN MUAF OLAN ÖĞRENCİLER (YABANCI 

UYRUKLU ÖĞRENCİLER HARİÇ) 

 Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler 

katkı payından muaftır. 

 Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler 

katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. 

 Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri (öğrenimleri 

süresince) katkı payından muaftır. 

 Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır. Kayıt 

veya kayır yenileme sırasında ilgili belgelerini ibraz etmeleri gerekir. İlgili dönemde 

belgelerini ibraz edemeyen öğrencilere; söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte ilgili eğitim-

öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir. 

 Anadal programından program süresi içinde mezun olan çiftanadal öğrencileri mezuniyetten 

sonra bir yıl daha katkı payından muaftır.(9. ve 10. dönemler)  

 İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapan öğrencilerden normal program süresi 

içinde katkı payı alınmaz. 

 

KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRACAK ÖĞRENCİLER 

 Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu olup program süresini aşmış olan 

öğrenciler katkı payı öder. 

 İzledikleri yan dal programı anadal programı bittiği halde devam eden yan dal öğrencileri, 

izledikleri yan dal programı için katkı payı öder. 

 Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan 

öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder. 

 İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder. 

 İkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı 

tutarında öğrenim ücreti öder. 

 Yurt dışından öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler öğrenim 

ücreti öder (uluslararası öğrencilerden 2010 yılı öncesi girişli olup Türk asıllı statüsünde 

ödeme yapan öğrencilerin kazanılmış hakları geçerlidir. Kayıtsız kalan ya da afla dönenler 

hariç). 

 Uluslararası ortak lisans programları öğrencileri öğrenim ücreti öder. 

 Birden fazla yükseköğretim programında (örgün ve açık öğretim) kaydı olan öğrenciler yöksis 

kayıtlarına göre 2 ve sonraki programlar için kayıt oldukları programın katkı payını öderler. 

 Yabancı dille eğitim yapan programlardan öğrenim ücreti 1,5 katı olarak alınır. 

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER; 

 Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri 

süresince)  ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim 

yapılır. Kayıt veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgelerini ibraz etmeleri gerekir. 

 Uluslararası öğrencilerden öğrenim ücreti indirimine hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretini 

indirimli öder. 

 Lisans/Önlisans programlarında bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari 

derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu 

itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki 

http://www.yok.gov.tr/


dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti kadar 

öğrenim ücreti öder. 

Değişim programlarına katılan öğrenciler; 

 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. 

667 sayılı KHK kapsamında Üniversitemize Özel Öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler; 

 Öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrenciler ücret ödemelerini, ÖSYM tarafından merkezi 

olarak yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna yapacaklardır. 

 

ÖĞRENİM SÜRELERİ: 

DİPLOMA PROGRAMI 
PROGRAM 

SÜRESİ 

İngilizce/Arapça Hazırlık 1 yıl/ 2 yarıyıl 

Önlisans programları 2 yıl/ 4 yarıyıl 

Lisans programları (dört yıllık) 4 yıl/ 8 yarıyıl 

Lisans programları (beş yıllık) 5 yıl/ 10 yarıyıl 

Lisans programları (altı yıllık) 6 yıl/ 12 yarıyıl 

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (bir yarıyıl) 1 yarıyıl 

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl) 2 yarıyıl 

Tezli Yüksek lisans programları 2 yıl/ 4 yarıyıl 

Tezsiz Yüksek lisans programları 1 yıl/ 2 yarıyıl 

Doktora programları 4 yıl/ 8 yarıyıl 

Lisans sonrası doktora programları 5 yıl/10 yarıyıl 

 

 ÖSS veya eşdeğeri sınavlarla kayıt olan öğrenciler önceki programlarında almış oldukları bazı 

dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan 

dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti 

ödemelerinde de gözönüne alınır. 

 Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi 

içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır. 

 

 

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ VE BURSLARI 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursuna 
ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 

http://www.kyk.gov.tr 
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