
 
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 

Üniversitemize 2020-YKS İle Yerleşen Öğrenciler İçin  

Eğitim Ücreti Açıklamaları 

 
29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve Yüksekokullar ile 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 Sayılı 

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 

2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 olarak 

uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir. 

 

2020 YKS tercihleri sonucu üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yerleşip henüz 

ücretlerini yatırmamış ve kayıtlarını yaptırmamış öğrencilerimizin ücretleri indirimli olarak tekrar 

hesaplanıp sisteme yüklenmiştir. Ücretlerini %8 katma değer vergisi üzerinden yatırıp kayıtlarını 

yaptıran öğrencilerimize kayıtların bitiş tarihinden sonra iade işlemi yapılacaktır. 

  
Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin, tüm bölümler, 

Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için Ücretli ve İndirimli eğitim ücretleri aşağıda belirtilmiş 

olup, ücretin yarısı kayıt tarihlerinde diğer yarısı ise ikinci yarıyıl başında 15-19 Şubat 2021 

tarihlerinde ödenir. Eğitim ücreti sadece ilgili bankaya ödenecek olup, Üniversitemizde tahsilat 

yapılmamaktadır.  

 

Öğrencilerimiz, eğitim ücretlerini yalnızca VakıfBank’ın Türkiye’deki tüm şube, ATM’lerinden 

ve internet bankacılığından öğrenci numarasıyla herhangi bir açıklama yazmaya gerek kalmadan 

yatırabilecektir. Öğrenci numaranız “YKS ile Üniversitemizi Kazanan Öğrenciler İçin Ön Kayıt 

(https://onkayit.cankaya.edu.tr/Home/Giris)” linkine tıkladığınızda açılan “Öğrenci Kayıt Bilgi 

Formu”nda yer almaktadır. Yarıyıl ücretine taksit yapılmamakta olup, kredi kartı ile ödeme imkanı 

da bulunmamaktadır. 

 

Her yarıyıl başında öğrencilerin giriş yıllarına göre ödemesi gereken ücret miktarları ve ücret 

ödeme tarihleri Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmekte olup, eğitim ücretini süresi içinde 

ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 

 

 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dahil takip eden yıllarda eğitim ücretine yapılacak yıllık artışlar, 

bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır. 

 

 Çankaya Üniversitesi’nin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan 

burs/indirim, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar/indirimler, eğitim dili 

İngilizce olan programlar için İngilizce Hazırlık programında geçirilebilecek süreler de dahil, öğrenci 

Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilecektir. 

 

 

 
 Yıllık Toplam Ücret (TL) 

(%1 KDV dahil) 

1.Yarıyıl Ücreti (TL) 

(%1 KDV dahil) 

2.Yarıyıl Ücreti (TL) 

(%1 KDV dahil) 

Ücretli 48.162 24.081 24.081 

%50 İndirimli 24.081 12.041 12.041 
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