
 

 

 
 Hacettepe Üniversitesi 
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  
Yüksek Lisans ve Doktora Programları 
 
  
 
Katkı Payı Ödeme Tarihleri : 15-19 Eylül 2014  

 
 Ders Program Kayıtları : 15-19 Eylül 2014 
 
Katkı payı ödemesinde bulunması gereken öğrencilerimizin (aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgi 
bulunmaktadır) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde 
açılmış bulunan IBAN No: TR27 0001 5001 5800 7296 9222 32 nolu hesaba “katkı payı ödemelerini” 
yatırmaları ( Eft ile veya şubeden yapılacak yatırmalarda, Öğrencinin adı soyadı, TC Kimlik Numarası 
ve program adı kesinlikle dekonta yazılmalıdır.) gerekmektedir. 

 
 Vakıflar Bankası tarafından Beytepe Yerleşkesi öğrenci kafeteryasında şube açılmıştır. 

 
 
 
 

 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI 
2014-2015 ÖĞRETİM YILI 
KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ(*)(**) 

 
 KATKI PAYI ÖDEMEYECEK OLAN ÖĞRENCİLER 

1. Normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden (Birinci öğretim programlarında öğrenim gören Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı) öğrenciler, 
a. Yüksek lisans programları için normal süre: 4 yarıyıl (2 yıl) 
b. Doktora programları için normal süre:  8 yarıyıl (4 yıl) 
c. Bütünleşik doktora programları  için normal süre: 10 yarıyıl (5 yıl) 

2. 2014-2015 Öğretim Yılı’nda Üniversitemiz Lisansüstü Programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler  (İkinci 
Öğretim ve Yabancı Uyruklu öğrenciler hariç) 

3. 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5172 karar sayılı “ 2013-2014 EĞİTİM-

ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK 

ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR’’ın 2.Maddesinin 2.Fıkrası ile 

4.Maddesinin 3. Fıkrası kapsamındaki öğrenciler* 

4. Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programını geçemeyen ancak 6111/6353 sayılı Af Yasası ile eğitimine 

devam etmek isteyenler 
5. Yukarıda tanımlanan normal süresi dolmadan programla ilişiği kesilen ancak 6111/6353 sayılı Af Yasası ile 

eğitimine devam etmek isteyenler  
6. Askerlik ve hastalık gibi kendilerine tanınan yasal izinleri nedenleri ile normal süre içinde programlarını 

bitirmemiş olan öğrenciler 
7. Birinci öğretimde lisansüstü eğitimlerine azami öğrenim süreleri içerisinde devam eden araştırma görevlileri  
8. Birinci öğretimde lisansüstü eğitimlerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında eğitimlerine 

devam eden öğrenciler 
9. Türkiye Cumhuriyeti Devlet burslusu öğrenciler 
10. İkili anlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim 

ücreti alınmaz. 

  

 

 

 



 

 

 

KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLAN ÖĞRENCİLER 

1. İkinci öğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciler 

2. 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 

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. Bir Yükseköğretim programına kayıtlı iken 2014-2015 Öğretim Yılı’nda Üniversitemiz Lisansüstü 
Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, 

5. İkinci öğretim lisansüstü programlarında Özel öğrenci olarak ders alacaklar, İkinci öğretim lisansüstü 
programlara kayıtlı öğrenciler gibi ödeme yapacaklardır. 

6. Birinci öğretimde lisansüstü eğitimlerine azami öğrenim sürelerini aşarak  devam eden araştırma 
görevlileri 

 ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİLER 

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 (yıllık 1290 TL) kadar, 

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 (yıllık 
258 TL) kadar, 

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 (yıllık 774 TL) kadar, 

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler Türk Öğrenciler için belirlenen katkı payı kadar ödeme 
yapacaklardır  

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

ÖĞRENCİ KATKISI 

TOPLAM 
(TL) 

1.TAKSİT 
(EYLÜL) 

(TL) 

2.TAKSİT 
(ŞUBAT) 

(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) 

258 129 129 

b. Normal Süreyi Aşan Doktora Öğrencileri (9. Yarıyıl ve 
üzeri) 

258 129 129 

c. Normal Süreyi Aşan Bütünleşik Doktora Öğrencileri 
(11. Yarıyıl ve üzeri) 

258 129 129 

İkinci öğretim lisansüstü programlarında öğrenim gören 
araştırma görevlileri 

258 129 129 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu Öğrenciler 258 129 129 

 
 
 
 

   



 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 

 

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 

 
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 

ÖZEL ÖĞRENCİLER*** Kredi Başına Ücret (TL) 

T.C. UYRUKLU (BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI)  60 TL 

TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI (BİRİNCİ ÖĞRETİM 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI)  60 TL 

ULUSLARARASI UYRUKLU (BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLARI)  120 TL 

 
*2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri hakkında “BAKANLAR KURULU KARARI” 

Açıklanıncaya kadar “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” 
dikkate alınarak  hazırlanmıştır. 
**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. 

 


