
ONYEDİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI  
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÜRTEP)  

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ESAS ve USULLER 
 

Madde 17.1. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim 
Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, gelir ve 
giderleri, yönetim organları, sermaye limiti, yönetimi ve denetimiyle ilgili esaslar TÜRTEP Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.  

TÜRTEP’e kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretlerinin belirlenmesi ve bu ücretlerin 
takip ve tahsilinin yapılması, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yapılır. Bu iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili 
esas ve usuller aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

Madde 17.2. TÜRTEP eğitim-öğretim ücretleri, her yılın Temmuz ayı sonunda, Tüketici Fiyat Endeksindeki 
(TÜFE) artış oranı dikkate alınarak, KDV hariç olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenir ve TÜRTEP web 
sayfasında ilan edilir. Öğrenci kayıtlarının kabulü ve eğitim-öğretim ücretlerinin ödenmesi, her yarıyıl başında 
Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. 

 

Program Düzeyi Öğrenim Ücreti (TL/Yarıyıl) 

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans   5.600,00 TL + KDV 

 
a) Normal Eğitim-Öğretim Süresinde Ücretlendirme: 

b) Eğitim-Öğretim Süresinin Uzaması Hâlinde Ücretlendirme:  
Normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyılda alacağı 
derslerin toplam kredisi dokuz (9) ve altında ise; alınacak derslerin toplam kredisi, bir kredi ücreti ile 
çarpılarak elde edilen ücret ödenir. Bir (1) kredi ücreti cari yarıyıl eğitim-öğretim ücretinin %10’udur. 
Öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyılda alacağı derslerin toplam kredisi on (10) ve üzerinde ise cari yarıyıl 
eğitim-öğretim ücreti ödenir. Dönem Projesi 3 kredilik bir ders gibi ücretlendirilir.  

c) Özel Öğrenci Ders Ücretlendirmesi:  
Özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri ücret, yüksek lisans 
derslerinin cari yarıyıl eğitim-öğretim ücretinin % 10’udur.  

a) Şehit eşi ve çocuklarına, Gaziler ile eş ve çocuklarına, Ahmet Yesevi Üniversitesi personeli ile eş ve 
çocuklarına % 50, 

b) 
c) Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunlarına % 10, 

d) Ek Sınav Ücretlendirmesi:
TÜRTEP Ön Lisans ve Lisans Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 25-3-c maddesinde 
belirtilen Ek sınav hakkından faydalanacak öğrenciler; Ek sınavına girecekleri her ders için cari yarıyıl 
eğitim-öğretim ücretinin % 5’i miktarında ücret öder.

%40 ve üzeri raporu olan Engelli öğrencilere %40,

TÜRTEP’de kayıtlı öğrenciler ile yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyecekleri eğitim-öğretim 
ücretleri, her yılın Temmuz ayı sonunda, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı nispetinde, 
KDV hariç olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenir ve güz yarıyılından geçerli olmak üzere, 
TÜRTEP web sayfasında ilan edilir. Öğrenci kayıtlarının kabulü ve eğitim-öğretim ücretlerinin 
ödenmesi, her yarıyıl başında Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

    Madde 17.3. Eğitim-öğretim ücretlerindeki indirimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kayıt yaptıracak olan 
öğrenciler, aşağıdaki indirimlerden yalnızca birinden bir kez yararlandırılır. TÜRTEP Yönetimi tarafından 
indirimlerle ilgili yapılacak değişiklikler kayıtlı öğrenciler için takip eden ilk eğitim-öğretim yarıyılından itibaren 
uygulanır.



Madde 17.5. Kayıt dondurma işlemlerinde ücretlendirme aşağıdaki şekilde yapılmaktadır: 

a) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin her bir yarıyıl için kayıt dondurma ücreti, kayıtlı olduğu programın 
normal eğitim-öğretim ücretinin % 20’sidir. 

b) Yüksek Lisans programlarında normal şartlarda kayıt dondurma işlemi yapılmaz. Ancak doğal afet 
yaşanması vb. mücbir hallerde TÜRTEP-YK Kararı ile en fazla bir yarıyıl kayıt dondurma işlemi 
yapılabilir. Bu süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt dondurulan yarıyıl için eğitim-
öğretim ücreti, normal eğitim-öğretim ücretinin % 20’sidir. 

Madde 17.6 Eğitim-öğretim ücreti ödeme şekilleri; 

a) Anlaşmalı Bankaların; internet bankacılığı, şubeleri ve ATM’lerinin Üniversite Ödemeleri menülerinden 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile nakit yapılabilir. 

b) Başvuru sayfalarında bulunan Sanal Pos ödeme ekranındaki menüden tüm kredi kartlarıyla peşin veya 
anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ilan edilecek miktarda taksitle ödeme yapılabilir. 

Madde 17.7. TÜRTEP Öğrenci İşleri ve Eğitim Destek Hizmetleri personelleri tarafından, öğrencilerin kayıt 
için istenen belgeleri kontrol edilip, ödeyecekleri ücretler hesap edildikten sonra TÜRTEP-YÖYS’nde onayı verilir. 
TÜRTEP-YÖYS’ne kayıt edilen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinin TÜRTEP-YÖYS ve muhasebe kayıtlarıyla 
uyumlu olup olmadığı, ücretler yatırılmadan önce TÜRTEP-ADHM, Akademik takvimle belirlenen ders kayıt 
işlemlerinden önce MHB-KMU (SMMM Belgeli) tarafından kontrol edilerek onaylanır. 

Madde 17.8. Öğrenciler tarafından ödenen eğitim-öğretim ücretleri, banka ekstresi ile belgelenir. Ekstrede 
görülen tutarın TÜRTEP-YÖYS’ne veri aktarımı, ilgili olduğu eğitim-öğretim yarıyılının ilgili ayına yazılmak 
şartıyla, TÜRTEP Yazılım Geliştirme ve Kontrol Hizmetleri Birimi Personeli sorumluluğunda sistem tarafından 
otomatik veri alışverişi ile yapılır.  

Madde 17.9. Eğitim-öğretim ücretleri, banka ekstresine istinaden MHB-KMU (SMMM Belgeli) tarafından 
faturalandırılarak gelir kaydedilir. 

Madde 17.10. TÜRTEP programlarına yeni kaydolan / yarıyıl kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir 
sebeple yatırdığı öğrenim ücretinin iadesini yazılı başvuru ile talep etmesi hâlinde; iade işlemi, TÜRTEP-YK’nın 
aşağıdaki ilkelere uygun olarak alacağı karara istinaden MHB-İMİK/GS ve MHB-KMİU tarafından yapılır. 

a) Öğrenci Belgesi / Kabul Belgesi düzenlenen veya askerlik tecili yapılan öğrencinin, TÜRTEP–YK’nda 
kaydının silinme istemi kabul edildiği tarihe kadar öğrencilik hakları devam eder, yatırmış olduğu 
öğrenim ücreti kendisine iade edilmez. 

b) a fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile Akademik Takvimde belirtilen öğrenime başlama tarihinden önce 
başvurularını geri çekmek isteyenlerin, yatırmış oldukları öğrenim ücretinden % 5 kayıt işlem masrafı 
kesilerek geriye kalan tutar iade edilir. 

c) a fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile o yarıyılın Akademik Takviminde belirtilen öğrenime başlama 
tarihinden sonra başvuranların öğrenim ücretleri iade edilmez. 

Madde 17.11 Burada yer almayan özel durumlar TÜRTEP–YK’nda değerlendirilir ve karara bağlanır. 

      Madde 17.4. TÜRTEP programlarına yeni kaydolan veya eğitim almakta olan öğrencilerin akademik takvimde 
yer alan derslerin başlangıç tarihinden sonra 17.3. maddesine göre oluşacak değişikliklere bağlı eğitim-öğretim 
ücretleri, öğrencinin başvurusu ile TÜRTEP-YK tarafından değerlendirilir ve takip eden ilk eğitim-öğretim 
yarıyılından itibaren uygulanır.


