2018-2019 GÜZ DÖNEMİ PROGRAM KAYITLARI
(01.10.2018-05.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.)
Yapılması Gereken İşlemler
Program kayıt işlemleri http://enstitu.hacettepe.edu.tr internet adresi üzerinden online olarak
yapılacaktır. (Öğrencilerimiz programlarına almak istedikleri dersleri danışmanları
gözetiminde belirlemelidir.)
Program kayıt formları (Öğrenci Danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalandıktan
sonra) ile banka dekontlarının (ödeme yapacaklar için) bir nüshası öğrencinin kendisinde bir
nüshası da Anabilim Dalı Sekreterliğine Program Haftası içerisinde teslim etmelidirler, teslim
etmeyen öğrencilerin program kayıtları onaylanmayacaktır.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı itibari ile Katkı Payı tahsilatları için
Üniversitemiz Halk Bankası ile anlaşmış ve online tahsilat ile ilgili çalışmalar
Başkanlığımızın koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Bu kapsamda Banka’nın
Şubelerinden, ATM’lerinden, İnternet Bankacılığından online kurumsal tahsilat ve
PRENS yazılımı aracılığıyla Banka’nın Sanal POS uygulaması üzerinden kredi
kartından tahsilat yapılabilecektir.
Halk Bankasında Üniversitemiz adına açılan hesaplar EFT ve Havale İşlemlerine kapalı
olacaktır.
Şube ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılacak ödemelerde T.C. Kimlik numarası veya öğrenci
numarası üzerinden, ATM aracılığıyla yapılacak ödemelerde sadece T.C. kimlik numarası
üzerinden öğrencinin borcu PRENS yazılımından online sorgulanmaktadır. Borcun tamamı tahsil
edilir, kısmi ödeme imkanı yoktur.
Kredi Kartı ile yapılacak ödemeler için önemli bilgi; PRENS yazılımında Kredi Kartı ile ilgili hiçbir
bilgi tutulmamakta ve Sanal POS için Bankanın sayfasına yönlendirilmektedir. 3D ödeme
yöntemi kullanılmakta, kredi kartı güvenliği Banka tarafından sağlanmaktadır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI
2018-2019 ÖĞRETİM YILI
KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ(*)
KATKIPAYIÖDEMEYECEKOLANÖĞRENCİLER
1. Normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden (Birinci öğretim programlarında öğrenim gören Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı) öğrenciler,
a. Tezsiz Yüksek Lisans programları için normal süre: 2 yarıyıl (1 yıl)
(Not: II. Öğretim öğrencileri için geçerli değildir.)

2.

3.
4.
5.
6.
7.

b.

Yüksek lisans programları için normal süre: 4 yarıyıl (2 yıl)

c.

Doktora programları için normal süre: 8 yarıyıl (4 yıl)

d.

Bütünleşik doktora programları için normal süre: 10 yarıyıl (5 yıl)

31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5172 karar sayılı “ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİMYILINDA
YÜKSEKÖĞRETİMKURUMLARINDACARİHİZMETMALİYETLERİNEÖĞRENCİKATKISIOLARAKALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM
ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR’’ın 2.Maddesinin 2.Fıkrası ile 4.Maddesinin 3. Fıkrası kapsamındaki öğrenciler*
Askerlik ve hastalık gibi kendilerine tanınan yasal izinleri nedenleri ile normal süre içinde programlarını bitirmemiş
olan öğrenciler
Birinci öğretimde lisansüstü eğitimlerine azami öğrenim süreleri içerisinde devam eden araştırma görevlileri
Birinci öğretimde lisansüstü eğitimlerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında eğitimlerine devam eden
öğrenciler
Türkiye Cumhuriyeti Devlet burslusu öğrenciler
İkili anlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti
alınmaz.

KATKIPAYIVEYAÖĞRENİM ÜCRETİNİÖDEYECEK OLANÖĞRENCİLER
1. İkinci öğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciler
2. 21.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine Dair Karar
gereği Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen program süreleri sonunda
mezun olamayan öğrenciler
3. İkinci öğretim lisansüstü programlarında öğrenim gören araştırma görevlileri Bakanlar Kurulu
Kararı ile Türk öğrenciler için belirlenmiş olan katkı payı kadar (yıllık 258 TL) katkı payı
ödeyeceklerdir.
4. İkinci öğretim lisansüstü programlarında Özel öğrenci olarak ders alacaklar, İkinci öğretim lisansüstü
programlara kayıtlı öğrenciler gibi ödeme yapacaklardır.
ULUSLARARASIÖĞRENCİLER
1. 2010-2011 Öğretim yılından itibaren Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı ile Üniversitemize
yerleştirilen öğrencilerden her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk öğrenciler için belirlenecek olan katkı
payının beş katı olan yıllık 1290 TL ödeyeceklerdir,
2018-2019 Öğretim yılında yeni kayıt yaptıran Uluslararası öğrenciler 18.07.2018 tarihli
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk öğrenciler için belirlenen katkı payının on iki katı
olan yıllık 3096 TL ödeyeceklerdir.
2. 2010-2011 Öğretim yılından önce Yurtdışından Öğrenci Kabulü kontenjanı ile Üniversitemize yerleştirilen
ve Türk asıllı olduklarını belgeleyerek Türk öğrenciler kadar katkı payı ödeme isteği kabul edilmiş olan
öğrenciler ile YÖK tarafından Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak
üniversitemize yerleştirilip çeşitli nedenlerle (burs süresini doldurma, başarısızlık vb.) Devlet bursu
kesilen öğrencilerden her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Öğrenciler için belirlenecek katkı payı olan
yıllık 258 TL ödeyeceklerdir,
3. 2010-2011 Öğrenim yılından önce Yurtdışından öğrenci kabulü kontenjanı ile Üniversitemize yerleştirilen
ve 2.madde kapsamı dışında kalan ve kendi hesaplarına öğrenim gören öğrencilerden her yıl Bakanlar
Kurulu kararı ile Türk Öğrenciler için belirlenecek olan katkı payının üç katı olan yıllık 774 TL ödeyeceklerdir,
4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler Türk Öğrenciler için belirlenen katkı payı kadar ödeme
yapacaklardır
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2010-2011 Öğretim yılından itibaren Yurtdışından Öğrenci
Kabul Kontenjanı ile Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerden
her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk öğrenciler için
belirlenecek olan katkı payının beş katı kadar,

1290

645

645

2018-2019 Öğretim yılında kayıt olan Uluslararası öğrencilerin
ödemesi gereken miktar 18.07.2018 tarihli Üniversite
Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk öğrenciler için
belirlenecek olan katkı payının on iki katı kadar,

3096

1548

1548

2010-2011 Öğretim yılından önce Yurtdışından Öğrenci Kabulü
Kontenjanı İle Üniversitemize Yerleştirilen ve Türk Asıllı
Olduklarını Belgeleyerek Türk Öğrenciler kadar katkı payı
ödeme isteği kabul edilmiş olan öğrenciler ile YÖK tarafından
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Topluluklarından devlet
burslusu olarak üniversitemize yerleştirilip ancak çeşitli
nedenlerle (burs süresini doldurma, başarısızlık vb.) Devlet
bursu kesilen öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile Türk
Öğrenciler için belirlenecek katkı payı kadar

258

129

129

2010-2011 Öğrenim yılından önce Yurtdışından öğrenci kabulü
kontenjanı ile Üniversitemize yerleştirilen ve 2.madde kapsamı
dışında kalan ve kendi hesaplarına öğrenim gören
öğrencilerden her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Öğrenciler
için belirlenecek olan katkı payının üç katı kadar,

774

387

387

TOPLAM
(TL)
Yasal izinleri düşüldükten sonra kendilerine tanınan normal
süre içinde programlarını bitirmemiş olan kayıtlı ve 6111 /
6353 Sayılı Af Yasaları ile eğitimine devam etmek isteyen
öğrenciler
a. Normal Süreyi Aşan Yüksek Lisans Öğrencileri (5. Yarıyıl ve
Üzeri)
b. Normal Süreyi Aşan Doktora Öğrencileri (9. Yarıyıl ve
üzeri)
c. Normal Süreyi Aşan Bütünleşik Doktora Öğrencileri
(11. Yarıyıl ve üzeri)
İkinci öğretim lisansüstü programlarında öğrenim gören
araştırma görevlileri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu Öğrenciler
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

ÖZEL ÖĞRENCİLER**

Kredi Başına Ücret (TL)

T.C. UYRUKLU (BİRİNCİ ÖĞRETİMLİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI)

60 TL

TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI (BİRİNCİ ÖĞRETİM
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI)

60 TL

ULUSLARARASI UYRUKLU (BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARI)

120 TL

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 60 ıncı maddesinde “Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave
ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde,
46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren
uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren
öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına
bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış
öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere
red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gereği aynı yönetmeliğin 46ncı maddesinde belirtilen durumlara uyan Lisansüstü programlara kayıtlı
öğrencilerin, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücretine ek ödemeleri
gereken artırımlı kısım, Bakanlar Kurulu tarafından aksi belirtilmedikçe 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılı ödemelerine eklenecek olup, bu süreçte mezun ya da ilişik kesen öğrenciler için söz konusu ödeme
mezuniyet ya da ilişik kesme sürecinde tahsil edilecektir.
** İkinci öğretim lisansüstü programlarından Özel Öğrencilik kapsamında ders almak isteyenler programda
devam eden öğrencilerin kredi başına ücretine tabii’dir.

