
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

KATKI PAYINA (HARÇ ÖDEMELERİNE ) AİT AÇIKLAMALAR 

 

 

 

A-) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEK OLANLAR 

 

 

1-) İKİ VEYA DAHA FAZLA ÜNİVERSİTEYE KAYITLI OLANLAR 

 

      07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katkı Payı/Öğrenim 

Ücretleri ile ilgili 2018/12007 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3. maddesinde 

“Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. 

Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci 

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

halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından 

karşılanır.” hükmü gereği Üniversitemize kayıttan önce ikinci öğretim (gece) ve 

Vakıf Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler hariç açıköğretim veya 

örgün öğretim programına kayıtlı olan öğrenciler katkı payını kendileri 

ödeyeceklerdir. 
 

2-) NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ'NDEN 

 

-LİSANS :Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam eden Lisans öğrencileri. 

 

-YÜKSEKLİSANS : (Bilimsel hazırlık süresi hariç) 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam eden yüksek 

lisans öğrencileri, 

 

-DOKTORA:  5. ve daha fazla yılında eğitimine devam eden Doktora öğrencileri 

 

 Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir. 

 

3-) MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ 

 

Mühendislik Tamamlama programlarına kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programına 

ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. 

 

4-)DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ 

 

DGS sonucu üniversitemize yerleşmiş 5.yarıyıl ve üzeri dönemler için kayıt yenileyecek 

öğrencilere ait katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanır. 

 

4-) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

-Kendi imkanları ile öğrenim görmek üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu (uluslararası) tüm 

öğrenciler kayıtlı oldukları Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokulu için tabloda belirtilen öğrenim 

ücretini ödeyeceklerdir. (Mavi kart sahibi, T.C. vatandaşı olup yurt dışında lise bitirenler 

I. Öğretim (Gündüz) öğrencileri hariç) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

B-) ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR 

 

1-)Kayıt donduran/izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı 

payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

 

2-)Lisans ve lisansüstü  programlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kayıt olanlar ile 

daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış olan normal öğretim süresinde öğrenimine devam eden 

(Lisans 1., 2., 3. ve 4. Yılında öğrenime devam edecek olanlar) öğrenciler ilan edilen katkı 

paylarını ödemeyeceklerdir. 

 

3-)Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran Mavi kart sahibi, 

T.C. vatandaşı olup liseyi yurtdışında bitiren öğrenciler tabloda belirtilen öğrenim ücretini 

ödemeyeceklerdir. 

 

4-)Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye 

Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak 

yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, 

BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, İlgili Eğitim Öğretim Yılının Katkı 

Payını/Öğrenim Ücretini Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödemiş Oldukları Miktarda Öderler. 

 

5-) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve 

ilave bir yılsonunda katkı payı alınmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz; Anadal programının 

1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. Anadal programının 9. ve 10. 

dönemlerinde; Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödenir. 

Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.  Anadal programının 11 ve yukarı 

dönemlerinde Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal ve ÇAP için katkı payı ödenir. 

 

C-) LİSANSÜSTÜ İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

 

 

2019-2020 Güz döneminden önce kayıtlanmış tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim 

ücretleri ders seçim aşamasında oluştuğundan bu öğrencilerimiz ders ücretlerini 09 – 20 Eylül 

2019 tarihlerinde aşağıda yer alan (F) bendinde belirtildiği şekilde ödeyerek derslerini 

seçeceklerdir. 

 

 

 

D-) KATKI PAYINI ÖDEMEYENLER 

 

-Katkı payı ödemesi gereken öğrencilerden 02 Eylül – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında Katkı 

payını ödemeyenler ders kaydı yapamazlar. Bu durumdaki öğrenciler 2019-2020 eğitim-

öğretim yılı güz yarıyılında ders ve sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E-) ÖZEL DURUMLAR 

 

1-)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 

nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi 

Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken 

hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 

sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş 

çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş 

Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 

Kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı  

olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 

alınmaz. 

 

2-)Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 

1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 

28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli 

olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi 

gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı 

sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Birinci öğretim ve açık 

öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program 

süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı 

alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli 

olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, 

engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.  

 

Not: Aşağıda verilen Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri tutarları 07.07.2018 tarihli ve 

30471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12007 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına göre hazırlanmış olup 2019 yılı için belirlenen Katkı Payı/Öğrenim 

Ücretlerinde değişiklik olması durumunda güncellenecektir.  

 

 

F-) Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerinizi Nasıl Yapabilirsiniz? 

 

*HALK BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, sadece T.C.Kimlik numaranızı belirtmek 

sureti ile 

 

*HALK BANKASI ATM'lerinin Üniversite Ödemeleri Kısmından T.C.Kimlik numarası ile 

 

*HALK BANKASI İnternet Bankacılığı’nın 

 

-Ödemeler / Eğitim ve Sınav Ödemeleri/ Üniversite Harç İşlemleri menüsünden T.C. Kimlik 

numarası ile ödenebilmektedir. 

 

*Katkı payı ödemeleri T.C. Kimlik numarası ile yapıldığından ve öğrenci borç bilgileri sadece 

Halk Bankası ile paylaşıldığından EFT yolu ileöğrenci numarasına para yatırılamamaktadır.



 

 

 

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI 

PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU 
 

 

 

FAKÜLTE 

07.07.2018 tarihli ve 
30471 sayılı R.G - 

2018/12007 Sayılı 

Bakanlar Kurulu 
Kararı İle Belirlenen 

Katkı Payı/Öğrenim 
Ücretleri 

 

 
KATKI PAYLARI 

(DÖNEMLİK) 

YABANCI UYRUKLU 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM 

ÜCRETLERİ 

(DÖNEMLİK) 

BİRİNCİ ÖĞRETİM 
KATKI PAYLARI 

(YILLIK) 
GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 387,00 TL 193,50 TL 193,50 TL 1.528,50 TL 1.528,50 TL 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 387,00 TL 193,50 TL 193,50 TL 1.528,50 TL 1.528,50 TL 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ 284,00 TL 142,00 TL 142,00 TL 1.281,00 TL 1,281,00 TL 

İŞLETME FAKÜLTESİ 313,00 TL 156,50 TL 156,50 TL 1.155,00 TL 1.155 ,00 TL 

ENSTİTÜLER 258,00 TL 129,00 TL 129,00 TL    768,00 TL    768,00 TL 

 

*. Yabancı Uyruklu (Uluslararası) öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt 

yaptıran Mavi kart sahibi, T.C. vatandaşı olup liseyi yurtdışında öğrenciler 

tabloda belirtilen öğrenim ücretini ödemeyeceklerdir.  

Tablo 2018/12007 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre hazırlanmış olup 2019 

yılı için belirlenen Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinde değişiklik olması 

durumunda güncellenecektir. 

 

ÖNEMLİ!!!, 

 

Duyuruyu dikkatlice okumanıza rağmen cevabını bulamadığınız sorularınız 

için ogrenci@gtu.edu.tr ye mail atabilirsiniz. Hafta içi günlerde en geç 24 

saatte mailleriniz cevaplanacaktır. 

 

Öğrencilerimize telefon ile bilgi verilmediğinden bilgi sormak için mail 

yöntemini tercih etmeniz önemle rica olunur. 

 

mailto:ogrenci@gtu.edu.tr

