
1- Öğrenciler, katkı payları ve öğrenim ücretlerini, Vakıfbank Şubelerinden, internet veya ATM'lerden 05-18 Eylül 2017 

tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırabilmek için Şube gişelerinden, İnternet veya ATM'lerin 

"Ödemeler", "Kurum Ödemeleri", “Eğitim Ödemeleri” "Tunceli Üniversitesi" menüsünden TC kimlik numarası ile 

yatırılabilir.   

2- Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından 

yararlanamaz. 

3- Bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı 

ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılan sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, birinci öğretim 

öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti yatıracaklardır. 

4- Örgün öğretim öğrencileri katkı payı ücretleri yatırmayacaklardır. Yükseköğretim programlarından program süreleri 

sonunda mezun olamayan öğrencilerden cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. 

5- İkinci bir yükseköğretim programına kayıt olanlar 22 Ekim 2016 tarih 29865 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerine Öğrenci Katkısı 

Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında “Öğrencinin kayıtlı 

olduğu sadece bir programın Öğrenci Katkı Payı Devletçe karşılanır. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir 

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

programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denilmektedir. 



Bu nedenle Üniversitemize ikinci üniversite olarak kayıt olan birinci öğretim öğrencileri de katkı payını aşağıdaki tabloda 

belirtilen miktarlar kadar yatıracaklardır. 

6- Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programları ile bilimsel bilimsel hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının 

Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır. 

7- Şehit ve gazi çocukları 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 çocukları, 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve 

çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. 

Bu durumda olan öğrenciler şehit ve gazi belgelerini öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

8- Engelli durumu olanlar Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, 

Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu 

ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar 

indirim yapılır. Birinci öğretim öğrencilerinden ise 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 ret ve iadeler kaleminden iade 

edilir. 



 

BİRİNCİ ÖĞRETİM KATKI PAYI MİKTARLARI    

Fakülte/Yüksekokul Adı Toplam Miktar 1.Taksit (Güz) 2.Taksit(Bahar) 
EDEBYAT FAKÜLTESİ 284,00 ₺ 142,00 ₺ 142,00 ₺ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 313,00 ₺ 156,50  ₺ 156,50  ₺ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 387,00 ₺ 193,50  ₺ 193,50  ₺ 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 190,00 ₺ 95,00  ₺ 95,00  ₺ 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 190,00 ₺ 95,00  ₺ 95,00  ₺ 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI    

Fakülte/Yüksekokul Adı Toplam Miktar 1.Taksit (Güz) 2.Taksit(Bahar) 

EDEBYAT FAKÜLTESİ 1027,00  ₺ 513,50 ₺ 513,50 ₺ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1155,00  ₺ 577,50 ₺ 577,50 ₺ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1529,00  ₺ 764,50 ₺ 764,50 ₺ 

 

 

 

NOT: Öğrenim Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılına ait olup, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğinde arada oluşacak miktar farkı (+/-) olarak bir sonraki döneme yansıtılacaktır. 


