
Katkı Payı & Öğrenim Ücreti 

1-Katkı payı/öğrenim ücretlerini kim belirler?  

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.  

2-Kimler katkı payı ödemez?  

 Birinci öğretim programlarına yeni kayıt olan veya program süresi içerinde eğitimlerine devam 

eden öğrencilerden katkı payı alınmaz.  

 31/05/2006 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 sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.  

3-Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler?  

Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri taktirde 

engellilik oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılacaktır.  

4-İkinci Öğretimde %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?  

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan 

ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk 

yüzde ona (%10)’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için 

belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.  

5-Katkı Payımı/ Öğrenim Ücretimi sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?  

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ile Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurması halinde iade edilir.  

6-Mezun durumundayım sadece stajım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?  

Programında ki tüm derslerini tamamlayan öğrencilerden mezun olabilmek için sadece stajı kalanlar 

katkı payı ödemeyecektir.  

7-Öğrenim Ücreti/Katkı Payı İşlemleri için itiraz nasıl olur ?  

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven az/fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ile Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurması halinde iade edilir.  

8- İkinci Öğretim, Hazırlık okuyan öğrenciler öğrenim ücreti öder mi? 

Evet, öder. Öğrenim ücreti için farklı ödeme yapılmaz. 
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