
 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA  

ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK  

KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

 
• Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı kararına 

istinaden tablolardaki ücretler yatırılacaktır. 

• Katkı payı/ öğrenim ücretleri Halk Bankası’nın herhangi bir şubesinden ya da 

atm’lerinden öğrenci numarasıyla yatırılabilmektedir. 

 

 

ENSTİTÜ 

TC Uyruklu Öğrenciler 
Yurt Dışı Kontenjanı ile Yerleşen 

Öğrenciler 

TOPLAM 
1.TAKSİT 2.TAKSİT 

ŞUBAT 
TOPLAM 

1.TAKSİT 2.TAKSİT 

ŞUBAT EYLÜL EYLÜL 

FEN 

BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

280 140 140 840 420 420 

SOSYAL 

BİLİMLER 

ENSTİTÜSÜ 

280 140 140 840 420 420 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

280 140 140 840 420 420 

EĞİTİM 

BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

280 140 140 840 420 420 

 

 

 

 

KATKI PAYINDAN MUAF OLAN ÖĞRENCİLER 

 

• Yüksek lisans programlarında 2 yıl (dört dönem) 

• Doktora programlarında 4 yıl (sekiz dönem) 

• Lisans sonrası doktora programlarında 5 yıl (on dönem) 

• Normal öğrenim 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. 

• Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim 



 

 

 

gören öğrenciler katkı payından muaftır 

• Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir 

edilen Suriye vatandaşlarından YÖK tarafından belirlenen esaslara göre üniversiteye 

yerleştirilen öğrenciler katkı payından muaftır. 

• Birinci öğretim programlarında öğretim gören engelli öğrencilerin katkı 

paylarından engelliliği oranında indirim yapılır. 

 

 

KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN 

ÖĞRENCİLER 

 

• İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder. 

• İkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören 

araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öder. 

• Lisansüstü programları tamamlayamamış tezli yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin, her hangi bir Halk Bankası Şubesine öğrenci numaralarını söyleyerek 

140 TL yatırmaları gerekmektedir. 

• Kendi imkanı ile öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile bursu kesilen 

öğrencilerin (Türk Asıllı Yabancı Öğrenciler de dahil), Her hangi bir Halk Bankası 

Şubesinden öğrenci numaralarını söyleyerek 140 X 3 = 420,00 TL yatırmaları 

gerekmektedir. 

• 11.07.2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2020- 2021 

Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararının 10/3. maddesindeki “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece 

bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim 

kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim 

programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması 

halinde, ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin 

kendileri tarafından karşılanır.” hükmü uyarınca bir yükseköğretim programına 

kayıtlı olup da üniversitemize kayıt yaptırmış olan öğrencilerden ilgili programa ait 

katkı payı/öğrenim ücreti alınır. 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNDEN MUAF OLAN ÖĞRENCİLER 

 

• İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim programlarında eğitim 

gören öğrencilerden, şehit gazi çocuklarından ücret alınmaz. 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNDE İNDİRİM UYGULANACAK ÖĞRENCİLER 

 

• Engelli öğrencilerin ise engelliliği oranında ücretlerinden indirim yapılır.



 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

2020 - 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ 

YARIYILINDA 

667 KHK İLE ÜNİVERSİTEMİZ LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

 

➢ 667 sayılı KHK ile yerleşen öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 

öğrenim ücretleri 2020 yılı Ağustos ayı için belirlenmiş olan  TÜFE oranında artış 

yapılarak belirlenir ve öğrenciler belirlenen ücreti 9 eşit taksit olarak öderler. 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmemesi durumunda) 

 

➢ 667 sayılı KHK ile Yurtdışı kontenjanı kapsamında yerleşen öğrencilerin 2020-

2021 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenim ücretleri, ücretlerin Üniversitemiz Bilgi Sistemine 

işlendiği tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden 

Türk Lirasına çevrilerek belirlenir ve öğrenciler belirlenen ücreti 9 eşit taksit olarak 

öderler.  

 


