
 

 

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ İADE İŞLEMLERİ 

 

• Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi 

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade 

edilmez. 

 

 • Yatay Geçiş yapan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; 

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş/ Kurumlararası yatay geçiş başvuruları 

sonuçlanmadığı için katkı payı / öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin ücreti talep halinde iade 

edilir. 

 

• Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi; 

 Kayıt yenileme ve danışman onayı için belirlenen tarihlerde katkı payı / öğrenim 

ücretini yatıran ancak herhangi bir sebeple kayıt yenileme işlemini tamamlamayan,   

 Güz-Bahar Yarıyılında sehven fazladan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeyen, 

 Kaydını dondurduğu halde ücret ödeyen.  

 % de 10’ a giren 2.öğretim öğrencisi olup öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeyen,  

Öğrencilerin yatırmış oldukları tutarlar talep halinde iade edilir.   

 

• Katkı payı / Öğrenim ücretini yatıran şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilerin 

yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 

Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın ilgili maddesi gereğince söz 

konusu belgelerini ibraz ettiği tarihte bu eğitim-öğretim yılına ait  (ilgili dönem) ödenen katkı 

payı ve öğrenim ücreti iade edilir. 

 

NOT: Öğrenciler bulundukları eğitim-öğretim yılı haricindeki dönemlere ait yatırdıkları 

ücretlerin iadesi talebinde bulunurken “Harç İade Talep Formu”na  banka dekontunu da eklemesi 

gerekmektedir. Aksi halde iadesi istenen ücretin cari yıl dışında bankadan sorgulaması 

yapılamadığından iade işlemi yapılamayacaktır. 

Öğrencilerimiz iade talebinde bulunurken Başkanlığımız web sayfasında  “Standart Formlar” 

menüsü altında  “Harç İade Talep Formu” ile başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ya da akademik birimine yapılabilir.  

 

YAZ OKULU ÜCRETİ İADE İŞLEMLERİ 

 Yaz Öğretiminde Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödemiş Olup Seçmiş Olduğu 

Dersi Açılmayan. 

 Yaz Öğretiminde Sehven Fazladan Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeyen 

öğrencilerin ücretleri iade edilir.   



 

 

 

Öğrencilerimize yukarıda sayılan nedenlerden dolayı İADE işlemleri IBAN ile 

yapılacaktır. Bu nedenle IBAN bilgileri KENDİLERİNE ait T.C.Kimlik numaralarına ait 

olmalıdır. Aksi halde İADE ÜCRETİ yatırılamaz. 

 


