Harç Kriterleri
 Program süresini aşmayan I. öğretim öğrencilerinin harçları devlet tarafından karşılandığı için bu
öğrenciler harç ücreti yatırmayacaktır.
 Program süreleri aşağıda belirtilen süreleri aşan I. öğretim öğrencileri harç ücretini yatıracaktır.
Birinci Öğretim Program Süre Aşımı

Meslek Yüksekokulları

5. ve daha fazla yarıyıl okuyanlar.

Fakülte ve Yüksekokullar

9. ve daha fazla yarıyıl okuyanlar.

Tıp Fakültesi

7. ve daha fazla yıl okuyanlar.

Yüksek Lisans (Tezli)

5. ve daha fazla yarıyıl okuyanlar.

Doktora

9. ve daha fazla yarıyıl okuyanlar.

 Birinci ve açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir
yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler harç ücreti yatıracak.
 Birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri aynı kapsamda ikinci bir
yükseköğretim programına kayıt yaptırması halinde harç ücreti ödeyecek.(Yeni)
 II. öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, program sürelerine bakılmaksızın ilgili dönem için
belirlenen harç tutarını yatıracaklardır.
 Uzaktan öğretim öğrencileri (Lisans ve önlisans) harç tutarlarına ilave olarak materyal ücretlerini
yatıracaklardır.
 II. öğretim programından I. öğretim programına geçiş yapan öğrenciler, I. öğretim öğrencileri için
belirlenen esaslara tabi olacaktır. (Program süresi içerisinde harç yatırmayacaklar.)
 İlk %10’a giren II. öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde, I. öğretim öğrencileri için belirlenen
harç miktarını yatıracaklardır.
 I. öğretim ve II. öğretim programlarında okuyan şehit ve gazi çocukları harç ücreti
yatırmayacak.(Yeni)
 I. öğretim programlarında öğrenim gören engelli öğrenciler harç ücreti yatırmayacak. (Yeni)
 II. öğretim programlarında okuyan engelli öğrencilerden program sürelerine ve program sayılarına
bakılmaksızın harç tutarlarından engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır.(Yeni)
 Bütün derslerini verip mezuniyet aşamasına gelen ama sadece staj dersi kalan öğrenciler harç
ücreti yatırmayacak.
 I. öğretim ve II. öğretim Mühendislik Tamamlama programında okuyan öğrenciler, tercih
kılavuzunda yayımlandığı üzere ilgisine göre I. öğretim veya II. öğretim harç ücretini yatıracaklardır.
 İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen okullarda öğrenim
gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokul için belirlenen harç ücretini
yatıracaklar.(Yeni)
 Hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıflarında ikinci yıl öğrenim görecek öğrenciler birinci öğretim
de olsa harç ücretini yatıracak.(Yeni)
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 ÇAP programına kayıtlı öğrenciler, anadal programlarının öğrenim süresi ve ilave 1 yıl süre
sonunda anadal programından mezun olup olmadığına bakılmaksızın, kayıtlı oldukları ÇAP programı
için de belirlenen harç ücretlerini yatıracaklardır.
 Üniversitemizde öğrenim gören tüm tezsiz yüksek lisans (I. öğretim, II. öğretim, uzaktan öğretim)
programlarında ödenecek harç miktarı, Üniversitemiz tarafından belirlenen kredi başına saat ücreti ile
hesaplanmaktadır. Öğrenciler seçtikleri dersin kredi saat ücretine göre harç ücreti yatıracaklardır.
(Ders kredi saat ücreti 150 TL’dir.)
 Üniversitemizde tezsiz yüksek lisans (I. öğretim, II. öğretim, uzaktan öğretim) programlarında
öğrenim gören Üniversitemiz personeline, hizmet alımı yolu ile çalışan personele, kanunen engelli
durumda bulunanlara, gazilere ve birinci derece şehit yakınlarının ödeyecekleri harç miktarlarından
%50 indirim yapılmaktadır.
 Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, I. öğretimde lisansüstü programlarda öğrenim
gören araştırma görevlileri harç ücreti yatırmayacaktır.(İkinci bir programa kayıt yaptıranlar hariç)
 Türkiye burslusu olup halen bursluluğu devam eden öğrencilerin harçları Yurt Dışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ödenmektedir. Bursu kesilen öğrenciler harçlarını kendileri
yatıracaktır.
 I. öğretim programlarında program süresi içerisinde öğrenimlerine devam eden Suriye
vatandaşları ve mavi kart sahipleri harç ücreti yatırmayacaktır.
 Yurtdışı kontenjanları ile üniversitemize gelerek öğrenim gören engelli öğrencilerden ödemesi
gereken harç ücreti tutarından engeli oranında indirim yapılacak.(Yeni)
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