2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
YATIRILMASI İLE İLGİLİ DUYURU
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunun 46 ile 3843
Sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit
edilmektedir.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılına ilişkin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin tespitine
ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı henüz yayımlanmadığı için 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin tespitinde Bakanlar Kurulu kararına göre işlem
yapılacaktır. Yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı kararı ile öğrenci katkı payı ve öğrenim
ücretlerinin değişmesi halinde farklar öğrenci otomasyon sistemine yansıtılacaktır.
ÖĞRENCİ KATKI PAYI YATIRMAYACAK ÖĞRENCİLER
Süresi içerisinde okuyan öğrenciler,
İlgili Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesi kapsamında olan öğrenciler, (Şehit ve Gazi
Yakınları ile ilgili maddede belirtilen diğer durumlar)
Engelli raporu olup birinci öğretimde okuyanlardan süre şartı aranmaksızın öğrenci katkı
payı alınmaz. (Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/5)
ÖĞRENCİ KATKI PAYINDA İNDİRİM UYGULANANLAR
Engelli raporu olup ikinci öğretimde okuyan öğrencilerden usulüne uygun düzenlenmiş
raporunu ibraz edenlere raporda belirtilen oranda indirim uygulanmaktadır. (Bakanlar Kurulu
Kararı Madde 1/5)
Raporların asıl suretlerinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harçlar Şefliği’ne ibraz
edilmesi gerekmektedir.
ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİ YATIRACAKLAR
Süresi dışında okumakta olan öğrenciler (Uzatmalı Öğrenciler) (Bakanlar Kurulu Kararı
Madde 10),
Hazırlık Sınıfı veya Yabancı Dil Geliştirme sınıflarında okuyan öğrencilerden sınıf tekrarı
yapanlar (Bakanlar Kurulu Kararı Madde 10/1),
Aynı anda iki üniversitede okuyan öğrenciler. Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir
programın öğrenci katkı payı devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında
bir programa kayıtlıyken aynı kapsamda bir yükseköğretim programına (çift ana dal
programları hariç) kayıt yaptırılması hâlinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları,
öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. (Bakanlar Kurulu Kararı Madde 10/3)
İlahiyat lisans tamamlama öğrencileri (İlahiyat Ön lisans Mezunlarının İlahiyat Lisans
Tamamlamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Madde 10)
Yabancı uyruklu öğrenciler
Sayfa 1 / 2

KAYIT SİLME HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri
iade edilmez. (Bakanlar Kurulu Kararı Madde 15)
BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları dönemde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden
başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre ilk yüzde ona giren
öğrenciler bir sonraki dönemde öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti yatırır. (Bakanlar
Kurulu Kararı Madde 5/1)
Her dönem sonunda öğrenci işleri tarafından ilan edilmekte olup otomasyon sistemine
yansıtılmaktadır.
ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİN YATIRILMASI
Üniversitemiz öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri anlaşmalı kamu bankası olan Ziraat
Bankası A.Ş. üzerinden iki yöntem ile gerçekleştirilmektedir.
1. Banka ATM’leri üzerinden (kartlı veya kartsız işlem)
Ödemeler>Eğitim Ödemeleri>Üniversite Harç>Muş Alparslan Üniversitesi seçilir ve
öğrenci numarası yazılır. Öğrenci otomasyonunda bulunan borç buraya yansır ve ödenir.
2. Banka İnteraktif Ortamları üzerinden (İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık)
Ödemeler>Eğitim Ödemeleri>Üniversite Harç>Muş Alparslan Üniversitesi seçilir ve
öğrenci numarası yazılır. Öğrenci otomasyonunda bulunan borç buraya yansır ve ödenir.
Sistem online çalışmaktadır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin yatırılmasına müteakip
ders kayıtları hemen kesinleştirilebilmektedir.
Yukarıda belirtilen yöntem dışında IBAN, hesap numarası vb. yerlere para yatırmak
suretiyle işlem yapılmaması gerekmektedir.
Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin yatırılması ile ilgili her türlü sorun için
aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden irtibata geçilebilir.
Tel
E-Posta
BİP

: 0436 249 49 49 /1160-1161-1151
: sks@alparslan.edu.tr
: 0533 653 01 77 (Sadece mesaj)

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 22/09/2019 saat 22.00’ye kadar yukarıda belirtilen
yöntemler kullanılarak ödenebilecektir.
Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, başarılarının daim
olmasını temenni ederiz.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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