
 

Katkı payı/öğrenim ücretlerini kim belirler? 

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

 

Kimler katkı payı öder?  

İkinci Öğretim (İ.Ö) programlarına kayıtlı olup halen öğrenime devam etmekte olan 

öğrenciler ile İkinci Öğretim (İ.Ö) programlarına vakıf ve yurt dışı yükseköğretim 

kurumlarından ve birinci öğretimden (Gündüz) geçiş yapan öğrenciler İkinci Öğretim 

(İ.Ö) öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir 

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran ve öğrenimine 

devam eden öğrenciler (mavi kart sahibi ve Türk uyruklu olup liseyi yurt dışında 

bitirenler hariç) yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretini 

ödeyeceklerdir 

 

Kimler katkı payı ödemez?  

Kayıt donduran/izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı 

payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

Örgün I. Öğretim programlarına kayıtlı olup normal öğretim süresinde öğrenimine devam 

eden öğrenciler (hazırlık tekrarı, aynı anda iki üniversite programında okuma durumları 

hariç ) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir. 

 “31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

47'nci maddesi ile 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun, 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi 

Tazminat verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/04/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken 

hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun 

kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından, 24/02/1968 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 öğrenim ücreti alınmaz. Bu 

madde kapsamına girmekle birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin kayıt yaptırma 

veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri 

ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim 

ücretleri ret ve iadeler kaleminden iade edilir”. 

 

Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler? 

Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek 

sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair  "Sağlık 

Kurulu Raporu"  getiren öğrencilere, ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından 

engellilik oranı kadar indirim yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık  Kurulu Raporu'nun 

aslının getirilmesi gerekir.) Birinci öğretim öğrencisi olup, "Sağlık Kurulu Raporunu" 

ibraz eden ENGELLİ ÖĞRENCİLER  öğretim süresi sınırlaması olmaksızın katkı payı 

ödemezler.  
 

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. 

 

 

 

 



Katkı Payımı/ Öğrenim Ücretimi sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri 

alabilir miyim? 

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ve 

dilekçe ile bağlı bulunduğu akademik birime müracaat edilmesi halinde iade edilir. 

 

Mezun durumundayım sadece stajım kaldı katkı payı ödeyecek miyim? 

Programında ki tüm derslerini tamamlayan öğrencilerden mezun olabilmek için sadece 

stajı kalanlar katkı payı ödemeyecektir. 

 

Öğrenim Ücreti/Katkı Payı İşlemleri  için itiraz nasıl olur ? 

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven az/fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ve 

dilekçe ile bağlı bulunduğu akademik birime veya öğrenci işleri daire başkanlığına 

müracaat edilir. 

 

http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/4-1-HAR%C3%87.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/4-1-HAR%C3%87.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/Mezun-durumunday%C4%B1m-sadece-staj%C4%B1m-kald%C4%B1-katk%C4%B1-pay%C4%B1-%C3%B6deyecek-miyim.pdf

