
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ 

ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 
 

1) 26/11/2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanunun 29 

uncu maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrası; 

“Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve 

dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu 

süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı 

ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi 

başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen 

kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. 
Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim 

süresi ve ilave bir yılsonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti 

alınır.” hükmü uyarınca;  

İlgili Dönem İçin Öngörülen Katkı Payı/ Öğrenim Ücretinin Yanı Sıra Kredi Başına 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi Gerekenler: 

 Öğrenim süresi 2 yıl olan ön lisans programı öğrencilerinden 3 üncü ve daha fazla 

yılında eğitimine devam edenler, 

 Öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programı öğrencilerinden 5 inci ve daha fazla yılında 

eğitimine devam edenler, 

 Öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programı öğrencilerinden 6 ncı ve daha fazla yılında 

eğitimine devam edenler, 

 Öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programı öğrencilerinden 7 nci ve daha fazla yılında 

eğitimine devam edenler, 

 Yüksek Lisans programlarında 3 üncü ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler, 

 Doktora programlarında 5 inci ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler, 

 
2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için katkı payı/öğrenim ücreti 

hesaplamaları 6569 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değiştirilen 2547 Sayılı 
Kanunun 46 ncı maddesi ile 2014/6787 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 
aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır: 

 
Normal Öğrenim süresini doldurmuş, 10 uncu yarıyılını okuyan ve 8 kredilik ders 
alan Eğitim Fakültesi birinci öğretim öğrencisi için örnek hesaplama: 

Dönemlik Katkı Payı Miktarı: 142 TL 

Dönem Kredi Toplamı: 30 

Kredi Başına Ödenecek Katkı Payı Miktarı: (Dönemlik katkı payı/Dönemlik kredi 

toplamı)  

Kredi Başına Ödenecek Katkı Payı Miktarı: 142/30=4,73 TL 

Kredi Başına Hesaplanan Katkı Payı (8 kredi için): (kredi toplamı * kredi başına 

hesaplanan ücret)*1,5  

Kredi Başına Hesaplanan Katkı Payı (8 kredi için): (8*4,73)*1,5=56,76 TL 

Ödenecek Toplam Katkı Payı: (Dönemlik katkı payı+kredi başına hesaplanan katkı payı) 

Ödenecek Toplam Katkı Payı:142+56,76=198,76 TL 

 

 

 

 

 



Normal Öğrenim süresini doldurmuş, 10 uncu yarıyılını okuyan ve 8 kredilik ders 

alan Eğitim Fakültesi ikinci öğretim öğrencisi için örnek hesaplama: 

 

Dönemlik Öğrenim Ücreti Miktarı: 513,5 TL 

Dönem Kredi Toplamı: 30 

Kredi Başına Ödenecek Öğrenim Ücreti Miktarı: (Dönemlik öğrenim ücreti/Dönemlik 

kredi toplamı)  

Kredi Başına Ödenecek Öğrenim Ücreti Miktarı: 513,5/30=17,11 TL 

Kredi Başına Hesaplanan Öğrenim Ücreti (8 kredi için): (kredi toplamı * kredi başına 

hesaplanan ücret)*1,5  

Kredi Başına Hesaplanan Öğrenim Ücreti (8 kredi için): (8*17,11)*1,5=205,32 TL 

Ödenecek Toplam Öğrenim Ücreti: (Dönemlik öğrenim ücreti+kredi başına hesaplanan 

öğrenim ücreti)  

Ödenecek Toplam Öğrenim Ücreti: 513,5+205,32=718,82 TL 

3) Bahar Yarıyılı katkı payı/öğrenim ücretleri, bahar yarıyılı için erken kayıt döneminde 
kayıtlanmış olunan ders kredileri esas alınarak yukarıdaki yöntemle hesaplanacak ve 
tahsilatı yapılacaktır. Her bir öğrencinin ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti 
miktarı sistem üzerinden görülebilecektir.  
 

4) Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Döneminde kayıtlandığı derslerin toplam kredisinde 

değişiklik meydana gelen (ilk katkı payı/öğrenim ücretini ödedikten sonra ders kaydını 

değiştiren) öğrencilerle ilgili olarak;  
a) Programına yeni ders ekleyen öğrencilerin eklediği ders kredisi kadar ödeyeceği 

kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücreti miktarı artacağından bir fark 
ödemesi ortaya çıkacaktır. Bu farka ait ödemenin Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt 
Döneminin son iki gününde yapılması gerekmektedir. 

b) Programından ders silen öğrencilerin de sildiği ders kredisi kadar kredi başına 
hesaplanan katkı payı/öğrenim ücreti miktarı azalacağından iade edilmesi gereken 
bir tutar ortaya çıkacaktır. Bu tutarları içeren iade yapılacak öğrenci listeleri, Ders 
Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Dönemini izleyen hafta içinde ilgili birimlere iletilecek 
ve gerekli iade işlemleri birimler tarafından yapılacaktır. 
 

5) Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Döneminde oluşacak olan borç/alacak işlemlerinin 
dönem içine sarkmaması açısından, ders seçimlerinin Ders Ekleme/Silme ve Geç 
Kayıt Döneminin son iki gününe kadar tamamlanması gerekmektedir. 

 
6) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için katkı payı/öğrenim ücreti hesaplamalarına 

ilişkin gerekli çalışmanın tamamlanmasını takiben alınacak Yönetim Kurulu Kararı 
doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Bu kapsamda, yeni bir hesaplama yapılması halinde 
güz yarıyılı için ödenmiş olan miktarla hesaplanan miktar arasında fark doğması 
durumunda, dönem içerisinde tahsil yoluna gidilebilecektir. 

 
 

 

ÖNEMLE DUYURULUR 
 

 

 

 

 

 


