
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ KOMİSYON 

TOPLANTI TUTANAĞI  

  

  

29.07.2021 tarih ve 21/27 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 6 no’lu karar 

ile kurulan harç komisyonumuz 24.08.2021 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki koşulları 

oluşturmuştur.  

  

Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme koşulları  

  

A. Tablo 1’de belirtilen öğrenim ücreti tutarı kadar ödeme yapacak öğrenciler:  

  

• Lisansüstü programlara yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler,   

• Lisans programlarına Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul esasları 

uyarınca yeni kayıt yaptıran öğrenciler,   

• Lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrenciler ödemekte 

oldukları mevcut tutar kadar,   

• Program süresi sonunda mezun olamayan mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören 

öğrenciler ile Devlet burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler yabancı uyruklu 

öğrenciler için belirlenen tutar kadar,  

• Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Galatasaray Üniversitesine geçiş 

yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Galatasaray 

Üniversitesinde lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen yabancı uyruklu 

öğrenciler. 

 

B. Tablo 2'de belirtilen katkı payı tutarı kadar ödeme yapacak öğrenciler:  

  

• Program süresi sonunda başarılı olamayan Hazırlık sınıfı öğrencileri ve İleri Fransızca 

sınıfı öğrencileri,  

• Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca Yatay Geçişleri kabul edilerek hazırlık sınıflarına 

yerleştirilen öğrencilerden, geldikleri üniversitelerde hazırlık sınıfı okumuş olanlar, 

• Program süresi sonunda mezun olamayan lisans öğrencileri (9. yarıyıl ve sonrası), 

• Program süresi sonunda mezun olamayan yüksek lisans (tezli) öğrencileri (5.yarıyıl ve 

sonrası), 

• Program süresi sonunda mezun olamayan yüksek lisans mezunu doktora öğrencileri (9. 

yarıyıl ve sonrası) ve lisans mezunu doktora öğrencileri (11. yarıyıl ve sonrası), 

• Program süresi ve ilave 2 yarıyıl sonunda mezun olamayan ÇAP öğrencileri (11. ve 12.  

yarıyılda olanlar),   

• 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen Suriyeli 

öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne 



İlişkin Esaslar’ın (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında 

olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde yükseköğretim kurumlarına 

yerleştirilenlerden program süreleri sonunda mezun olamayanlar,  

• Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından 

Galatasaray Üniversitesine geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri 

yapılarak Galatasaray Üniversitesinde lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar 

verilen öğrenciler,   

• KKTC uyruklu olup ÖSYM sınavı ile lisans programlarına yerleştirilenler.  

 

C. Tablo 3'de belirtilen öğrenim ücreti tutarı kadar ödeme yapacak öğrenciler:  

  

• DMYO öğrencileri belirlenen öğrenim ücreti tutarı kadar,  

  

Ç.  Bir devlet yükseköğretim kurumunda yükseköğretim programına kayıtlı iken 

Galatasaray Üniversitesi’nde ikinci bir yükseköğretim programına (ÇAP hariç olmak 

üzere) kayıt yaptırılması halinde ilgili öğrenciler ikinci yükseköğretim programına ait 

katkı payı / öğrenim ücreti tutarı kadar ödeme yaparlar.   

  

D. Başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren 

DMYO öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen 

öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.   

 

E. İlgili dönem için; Üniversitemiz Akademik Takviminde ders alma/bırakma ve mazeret kayıt 

tarihi süreleri içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri 

Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için ders seçimleri iptal 

edilir, bu durumdaki öğrenciler kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik hakkından 

yararlanamazlar.   

 

F. Üniversitemiz öğrencileri, sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik 

haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemezler.   

 

G. Öğrenciler yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında Galatasaray Üniversitesinde özel 

öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda eğitim-öğretim ücretini 

yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna öderler.  

 

Ğ. 2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin c bendi gereğince; azami öğrenim süresi sonunda ek 

süre (3 yarıyıl ve 4 yarıyıl) verilen lisans öğrencileri, öğrenci katkı payını ödemeye devam 

ederler. 

 

H. 2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin c bendi gereğince, azami öğrenim süresi sonunda 

sınırsız hak kullanma durumunda olan lisans öğrencileri (bir dersten başarısız olan veya not 

ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınava girecek olanlar) ders başına 

öğrenci katkı payını öderler. 

 



I.  Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki programında 

geçirmiş olduğu süre öğrencilerin katkı payı / öğrenim ücreti hesaplama süresine dahil 

edilir. 

 

İ.  Ek Madde 1 Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki 

programında geçirmiş olduğu süre, öğrencilerin katkı payı hesaplama süresine dahil edilir. 

 

J.  Dikey Geçiş Sınavı sonucu yerleşen öğrencilerin geçiş öncesi ön lisans program süresi, katkı 

payı hesaplama süresine dahil edilir. 

  

  

Tablo 1. Yeni Kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu öğrencilerinin ödemesi gereken 

yıllık öğrenim ücretleri   

 

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ   

1-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü    15.000,00  

2- Endüstri Mühendisliği Bölümü    15.000,00  

HUKUK FAKÜLTESİ    11.500,00  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ    

1-Uluslararası İlişkiler Bölümü    11.500,00  

2- İktisat Bölümü    11.500,00  

3-İşletme Bölümü    11.500,00  

4-Siyaset Bilimi Bölümü    11.500,00  

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ    

1- Felsefe Bölümü    9.500,00  

2-Sosyoloji Bölümü    9.500,00  



3-Matematik Bölümü    12.500,00  

4- Karşılaştırmalı Dilbilim ve  

Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü   

 9.500,00  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ    9.500,00  

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM    15.000,00  

  

  

 

 

Tablo 2. Türk öğrencilerin Cumhurbaşkanı Kararının ilgisine göre ekli (I) sayılı cetvellerde 

belirtilen katkı payı tutarları (her bir dönem için yarısı)  

 

 FAKÜLTE   TÜRK ÖĞRENCİ  

(YILLIK TUTAR TRY)   

 

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ   

1-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü    463,00  

2- Endüstri Mühendisliği Bölümü    463,00  

HUKUK FAKÜLTESİ    374,00  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ    

1-Uluslararası İlişkiler Bölümü    374,00  

2- İktisat Bölümü    374,00  

3-İşletme Bölümü    374,00  

4-Siyaset Bilimi Bölümü    374,00  

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ    

1- Felsefe Bölümü    340,00  

2-Sosyoloji Bölümü    340,00  

3-Matematik Bölümü    340,00  

4- Karşılaştırmalı Dilbilim ve  

Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü   

 340,00  



İLETİŞİM FAKÜLTESİ    340,00  

DMYO    227,00  

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM    308,00  

  

  

 

 

 

 

 

Tablo 3. Türk öğrencilerin Bakanlar Kurulu Kararının ilgisine göre ekli (II) sayılı cetvellerde 

belirtilen öğrenim ücreti tutarları (her bir dönem için yarısı)  

  

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU    

MEVCUT VE KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARI : 1.148,00  

    

  

  

Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU 

Komisyon Başkanı 

 

 

 

 

Prof. Dr. Aliye KOVANLIKAYA    Doç. Dr. Serap AMASYA 

Üye                Üye 

 

 

 

Doç. Dr. Müjde GENEVOIS               Dr. Öğr. Üyesi İdil ENGİNDENİZ

       Üye                 Üye 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yeşim GÜRBÜZ            Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bora USLUER 

  Üye                  Üye 

 

 

 

 

Dr. Yusuf GOCUK                      Huriye BERKSON 

            Üye                        Üye 



 

 

 

Hakan ATASOY           Manolya ÖZBİLGİN 

            Üye             Üye 

 

 

 

 

Ayşegül KEMENT 

              Üye 


