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KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ
Katkı Payı : Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden
her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.
Öğrenim Ücreti : İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde öğrenim ücreti alınır.
Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın,
her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi için de
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.

İlk %10’a giren öğrenciler ne kadar öğrenim ücreti öder?
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmuş ve ilk
%10’a girmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler ilgili yarıyıl
için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar
miktarı kadar öğrenim ücreti olarak öderler.

Kaydını donduran öğrenciler katkı payı öder mi?
Kayıt donduran öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. Öğrencilik
haklarından yararlanma durumunda ödemek zorundadırlar. (Öğrenci Belgesi,
Askerlik Durum belgesi vs.)

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

Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
miktarını nasıl öğrenebilirim?
İlgili dönem öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgileri ders kayıtları
başlamadan önce birimimiz ve üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır.

Öğrenci katkı payı ne zaman ve nasıl ödenir? Katkı
payını ödedikten sonra dekontu nereye verebilirim?
Öğrenci katkı payı öğrenci tarafından T.C. Ziraat Bankası ATM ‘lerinden 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.

Katkı payımı sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla
miktarı geri alabilir miyim?
Ödediğiniz fazla miktarı geri alabilmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı
Harç Bürosuna (Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası başvurunuz.) Yönetmelik,
bakanlar kurulu kararlarında belirtilen hükümlere uygun ise iade işlemi
yapılacaktır.

Okulum uzadı katkı payı –öğrenim ücreti miktarı ne
olacak?
Detaylı bilgiyi www.ogi.yildiz.edu.tr adresinden Öğrenci Katkı Payları /Öğrenim
Ücretleri başlığından öğrenebilirsiniz.

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.)

