KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ HAKKINDA
 Tezsiz Lisansüstü programlar hariç olmak üzere 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
çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve
çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş
Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve
kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim
ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrencilerin muafiyetten yararlanabilmeleri
için ilgili kanun kapsamında olduğuna dair belgeyi kayıt esnasında enstitüye
elden teslim etmesi gerekmektedir.
 Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına yeni kayıt
yaptıracak engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı
sınırlaması olmaksızın öğrenim harcı alınmaz.
 Birinci öğretim veya açık öğretim programında kayıtlı iken Üniversitemize yeni
kayıt yaptıracak adaylar kayıt yaptıracakları programa ait katkı payını öderler.
 Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim harçları ve yabancı öğrencilerden alınacak asgari
öğrenim ücreti miktarları her yıl Üniversite kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı
alınarak belirlenir.
 Marmara Üniversitesi personeline tüm tezsiz lisansüstü programlar için %50
indirim uygulanmaktadır.

 Kayıt dondurma işlemi yapan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için
katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.
 Öğrenim harcını ödedikten sonra ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin ödemiş
oldukları öğrenim harcı geri iade edilmez.
 Tezsiz Yüksek Lisans programını normal tamamlama süresi iki yarıyıl, azami
tamamlama süresi üç yarıyıldır.
 Tezsiz Lisansüstü programlar için engel oranı %40 ve üzerinde olan öğrencilere
engeli olduğuna dair raporu ibraz etmesi durumunda %50 indirim uygulanır.
 Tezsiz lisansüstü programlara kayıt yaptıran ve kendi isteği ile kayıt sildiren
öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretinin iadesi yapılmaz.
 Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak
öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.
Kayıt için ücret ödemesi yapacak adaylar, katkı payı/öğrenim ücretlerini Yapı
Kredi Bankası’nın Türkiye’deki tüm şubelerinden, https://harc.marmara.edu.tr/
adresinden World özellikli kredi kartları ile veya ilgili bankada hesabı bulunan kişiler
internet sayfasından ödemeler sekmesinden Marmara Üniversitesi seçerek öğrenci
numaraları ile yatırabilirler. Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için bu ücreti
yatırması gerekmektedir.
Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra kendi isteği ile kayıt sildiren adayların
yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

