
EGE ÜNİVERSİTESİ 
2022-2023 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 
ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK 

KATKI PAYLARI/ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ  
VE ÜCRETLERE İLİŞKİN ESASLAR  

 
 
Cumhurbaşkanlığı Kararınca belirlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına ait katkı payı/ 

öğrenim ücretleri ile 667 KHK ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin taksitleri Halk 
Bankasının herhangi bir şubesinden ya da atm’lerinden öğrenci numarası belirtilerek ya da sanal 
pos ile yatırılabilmektedir.  
 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 
Cumhurbaşkanı Kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-
3.pdf  linkinden ulaşılmaktadır.  
 
 

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 

 2020-2021 ve öncesi 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 program süresi içerisinde tamamlayamamış tezli yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen ücretleri 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 aşağıda yer alan tabloda belirtilen ücretleri ödemeleri gerekmektedir. 

 “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken aynı 
kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması 
halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” 
hükmü uyarınca bir yükseköğretim programına kayıtlı olup da üniversitemize kayıt yaptırmış olan 
öğrenciler ilgili programa ait katkı payını kendileri karşılamaktadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENSTİTÜ 
CBK 

Tabloları 

TC UYRUKLU ÖĞRENCİLER 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER (2021-2022 Eğitim-
Öğretim Yılı itibariyle Üniversiteye kayıt yapan öğrenciler) 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER (2021-
2022 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi) 

TOPLAM 
I. 

TAKSİT 
(EYLÜL) 

II. 
TAKSİT 
(ŞUBAT) 

CARİ 
HİZMET 

MALİYETİ 

KATSAYISI 
(Cari 

Hizmet 
Maliyetinin) 

TOPLAM 
I. 

TAKSİT 
(EYLÜL) 

II. 
TAKSİT 
(ŞUBAT) 

KATSAYISI 
(Öğrenim 
Ücretinin) 

TOPLAM 
I. 

TAKSİT 
(EYLÜL) 

II. 
TAKSİT 
(ŞUBAT) 

FEN 
BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ 

I B IX ₺419,00 ₺209,50 ₺209,50 ₺2.500,00 1,50 3.750,00 1.875,00 1.875,00 4 ₺1.676,00 ₺838,00 ₺838,00 

SOSYAL 
BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ 

I B IX ₺419,00 ₺209,50 ₺209,50 ₺2.500,00 1,50 3.750,00 1.875,00 1.875,00 4 ₺1.676,00 ₺838,00 ₺838,00 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ 

I B IX ₺419,00 ₺209,50 ₺209,50 ₺2.500,00 1,50 3.750,00 1.875,00 1.875,00 4 ₺1.676,00 ₺838,00 ₺838,00 

EĞİTİM 
BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ 

I B IX ₺419,00 ₺209,50 ₺209,50 ₺2.500,00 1,50 3.750,00 1.875,00 1.875,00 4 ₺1.676,00 ₺838,00 ₺838,00 


