
FAKÜLTE          PROGRAM SÜRESİNİ AŞANLAR

ENSTİTÜ

M.Y.O.- Y.O YILLIK 1.DÖNEM 2.DÖNEM

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ 309 154.5 154.5 1.116 558 558

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 309 154.5 154.5 1.116 558 558

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 309 154.5 154.5

HUKUK FAKÜLTESİ 340 170 170

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 343 171.5 171.5

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 309 154.5 154.5

DEVLET KONSERVATUVARI 640 320 320

VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU 207 103.5 103.5 836 418 418

BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 207 103.5 103.5 836 418 418

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU 207 103.5 103.5

ŞALPAZARI MYO 207 103.5 103.5

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
207 103.5 103.5 836 418 418

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 207 103.5 103.5

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 280 140 140

*Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri, 11 Temmuz 2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 - 2021 Eğitim - 

Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve 

Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılmıştır. 

UZAKTAN EĞİTİM

YILLIK 1.DÖNEM 2.DÖNEM
ÖRGÜN EĞİTİM

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (TL)

İKİNCİ ÖĞRETİM

YILLIK 1.DÖNEM 2.DÖNEM

*Engelli öğrenciler; 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 

olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair 11.07.2020 tarih 2020/2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Esaslar 1/5. Maddesine göre "Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma 

veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili 

yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan 

program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık 

öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı 

sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin kayıt yaptırma 

veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-

öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı 

tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir." hükmü gereği engelli olduğu ve engel oranını gösteren rapor ibraz eden öğrencilerin 

ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti miktarından engel oranı kadar indirim yapılır.

*Kayıt Donduran/İzinli olan  öğrenciler kayıt dondurduğu dönemler için katkı payı ödemezler.

*11 Temmuz 2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 24/02/1968 tarihli ve 1005 

sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında 

şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından , 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından, 

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve 

çocuklarından, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi ile 

03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun yaş, program süresi ve kayıtlı olunan 

program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararına ulaşmak 

* Normal öğrenim sürelerini aşmayan örgün öğrenim öğrencilerden harç alınmayacaktır. Önlisanslarda 2. yılını, lisans 

programlarında 4.yılını dolduran örgün öğrenim öğrencilerinin yatıracağı ücretler ile ikinci öğrenim okuyan öğrencilerin 

yatırmaları gereken tutarlar yukarıda belirtilmiştir.

*Kayıt yenileyip kendi isteği ile ilişiğini kesen öğrencilerimize Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Geri Ödenmez.

*Üniversite Yönetim Kurullarının/Senatolarının olumlu kararlarına istinaden, Özel Öğrenci olarak başka bir yükseköğretim 

kurumunda devam eden öğrenciler ise katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumuna Öderler.

* Mevlana ve Erasmus  Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim 

ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Üniversitemiz Öğrencileri 

olup, ERASMUS, Mevlana veya Farabi nedeniyle Yurtdışı ve Diğer Üniversitelerden ders alan öğrenciler katkı payını 

üniversitemize ödeyeceklerdir.

*Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) 

kayıt yaptırılması halinde İkinci Yükseköğretim  programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri  tarafından 

karşılanır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200711-15.pdf


*Program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, derse bağlı olmadan sadece zorunlu stajı kalmış öğrenciler katkı 

payı/öğrenim ücreti ödemez. 

*Proje, Bitirme Çalışması , Bitirme Ödevi gibi ders alan  program süresini aşan öğrenciler katkı payı öderler.

*İkinci Öğretim öğrencileri sınıfında %10'a girerlerse I. Öğretim Programı harcını öderler geri kalan kısmı için harç iadesi formu 

düzenleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri grekmektedir.

*Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran mavi kart sahibi öğrencilerden, Yurtdışından öğrenci kabul 

kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran T.C uyruklu  olup, orta öğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan 

öğrencilerden,  Birinci öğretim programlarında; program süreleri  içerisinde    öğrenimlerine devam edenler ile yeni kayıt 

yaptıranlar Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemeyeceklerdir.  Birinci öğretim programlarında kayıtlı olup, program süresinde mezun 

olamayanlar birinci öğretim katkı payı, İkinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ile bu programlara yeni kayıt yaptıracaklar 

ise ikinci öğretim öğrenim ücreti esaslarına tabidirler. 

*Eğitim alacağı dönemde tek dersinden dolayı derse yazılmayıp, sadece “Tek Ders Sınavına”  giren öğrenciler katkı payı/öğrenim 

ücreti ödemez.


