1-KATKI PAYI ÖDEYECEK OLAN ÖĞRENCİLER
*

Hazırlık Sınıfı hariç Olmak Üzere, Lisans Programlarından NORMAL

PROGRAM SÜRELERİ (lisans programları için dört yıl) sonunda mezun
olamayan öğrencilerimiz öğrenci katkı paylarını kendileri ödemek suretiyle
eğitimlerine devam edebilirler.

*

Normal öğrenim süresinde olmakla birlikte bir yükseköğretim programına

kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç
olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM
programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından
karşılanır.

*

DGS sonucu üniversitemize yerleşmiş 5.yarıyıl ve üzeri dönemler için

kayıt yenileyecek öğrencilere ait katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ
tarafından karşılanır.

*

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA Programı Öğrencileri Program Süreleri

Gözetilmeden Birinci Öğretim Katkı Payı Ücretini Öderler.
*

Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının

öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı/Öğrenim Ücreti 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.
- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Üniversite yetkili kurullarının
belirlediği KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ öderler.
- 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.
Şayet yukarıdaki seçeneklerden birine giriyorsanız sistem size otomatik olarak
borç oluşturacak ve “harç borcunuz bulunduğuna dair” bir mesaj ile sizi
uyaracaktır. Katkı Payı/Öğrenim ücreti Ödemeleri; kayıtlı eski öğrencilerimiz
için;
*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
de 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 ile öğrenci
numarasına para yatırılamamaktadır.

