
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADELERİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 Amaç 

 MADDE 1- (1)  Bu usul ve esasların amacı, Karabük Üniversitesi bünyesindeki ön 

lisans, lisans ve lisansüstü programlarında katkı payı/öğrenim ücreti iadesine ilişkin kurallar 

ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

 Kapsam 

 MADDE 2- (1)  Bu usul ve esaslar, her eğitim-öğretim yılında Cumhurbaşkanlığı 

tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci 

Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ‘a 

uygun olarak Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim 

ücretlerinin iadesine ilişkin usul ve esasları kapsar.  

 

 Dayanak 

 MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, her eğitim-öğretim yılında Cumhurbaşkanlığı 

tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci 

Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ‘a 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

 MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;  

a. IBAN: İadenin yapılacağı öğrenciye ait banka hesabını, 

b. Katkı payı/öğrenim ücreti: Öğrenim gören öğrencilerin her eğitim-öğretim 

döneminde yatıracağı ücreti, 

c. Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu, 

ç. Üniversite: Karabük Üniversitesini ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 Genel Esaslar 

 

 Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi yapılabilecek durumlar 

 MADDE 5- (1) Şehit ve gazi yakınlarının (eş ve çocukları) katkı payı/öğrenim ücreti 

iadesi; şehit ve gazi yakınları Sosyal Güvenlik Kurumundan almış oldukları Hak Sahiplik 

Belgesini ibraz etmeleri halinde o eğitim-öğretim dönemine ait ödemiş oldukları katkı 

payı/öğrenim ücretleri iade edilir. Belge ibraz edemeyenlerin iade işlemleri kesinlikle 

yapılmaz. (01.07.2021 RG / 4206 Karar Sayılı C.H. Maliyeti Kararı Madde 1 – Fıkra 4) 

 (2) Engelli olanların katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; engelli öğrencilerin engel 

durumlarını gösteren sağlık raporlarını ibraz etmeleri halinde o eğitim-öğretim dönemine ait 

ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerinin engel oranı kadar olan miktarı iade edilir. 

Belge ibraz edemeyenlerin iade işlemleri kesinlikle yapılmaz. (01.07.2021 RG / 4206 Karar 

Sayılı C.H. Maliyeti Kararı Madde 1 – Fıkra 5) 

 



 (3) a) Başarı Ortalamasına göre ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencilerine yapılacak 

ücret iadesi; dönem sonunda bulundukları programda her bir dönem için belirlenen asgari 

dersleri alıp başarılı olan ve başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada yüzde ona giren 

ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki eğitim öğretim döneminde birinci öğretim için 

belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.  

 b) İlgili döneme ait belirlenen katkı payı / öğrenim ücreti yatırma tarihlerinde, 

akademik takvimdeki tarihlerin çakışmasından dolayı yüzde ona giren öğrencilerin tespiti 

yapılamamış ise; öğrenci tarafından ilgili döneme ait öğrenim ücretinin tamamı ödenir. Ancak 

yüzde on listesine giren ikinci öğretim öğrencisi tespit edildikten sonra yatırmış oldukları tam 

öğrenim ücretlerinden birinci öğretim katkı payı kadar kesinti yapılarak öğrencinin Öğrenci 

Bilgi Sisteminde bulunan şahsi IBAN numaralarına iade işlemi yapılır. (01.07.2021 RG / 

4206 Karar Sayılı C.H. Maliyeti Kararı Madde 5 – Fıkra 1) 

 (4) Kayıt dondurma durumunda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; akademik takvimde 

belirtilen süreler içerisinde (ders alma / ekle-sil) kayıt donduran öğrencilerin ilgili yarıyıl için 

yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri başvuru yapmaları halinde iade edilir. 

(31.08.2013 RG / Bakanlar Kurulu Kararı Madde 3-Fıkra 2) (22.04.2014 tarih 24856 sayılı 

YÖK görüş yazısı) 

 (5) a) Tek ders sınavına giren veya sadece stajı kalan öğrencilerin katkı payı/öğrenim 

ücreti iadesi; tek ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan başarılı olmaları halinde varsa bir 

sonraki yarıyıl için ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri başvuru yapmaları halinde 

iade edilir. 

 b) Mezuniyeti için staj dersi kalan ve staj not girişi yapılabilmesi amacıyla kayıt 

yenileme işlemi yapan öğrencilerin mezuniyete hak kazandıktan sonra başvuru yapmaları 

halinde ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilir. (08.05.2012 tarih 19958 

sayılı YÖK görüş yazısı) 

 (6) İlgili yarıyılda alması gereken ders olmadığı halde katkı payı/öğrenim ücretlerini 

yatıran öğrencilerin ücret iadesi; ilgili yarıyılda alması gereken ders olmadığı halde katkı 

payı/öğrenim ücretlerini yatıran öğrencilerin başvuru yapmaları halinde ödemiş oldukları 

katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilir. (01.07.2021 RG / 4206 Karar Sayılı C.H. Maliyeti 

Kararı Madde 2 – Fıkra 2) (14.09.2015 tarih ve 195427 sayılı KBÜ Hukuk Müşavirliği görüş 

yazısı) 

 (7) Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; 

azami öğrenim süresini doldurduğu halde katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin 

ilgili mevzuat gereğince üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda başvuru yapmaları 

halinde ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilir. (01.07.2021 RG / 4206 

Karar Sayılı C.H. Maliyeti Kararı Madde 2 – Fıkra 2) 

 (8) Yatay geçiş yoluyla ayrılan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; 

Üniversitemiz öğrencisi iken ilgili döneme ait katkı payı / öğrenim ücretini ödeyip daha sonra 

başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları 

yükseköğretim kurumuna ait öğrenci belgesi ile birlikte başvuru yapmaları halinde ödemiş 

oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilir. (01.07.2021 RG / 4206 Karar Sayılı C.H. 

Maliyeti Kararı Madde 13 – Fıkra 4)  

 (9) Yaz okulu ders ücretlerinin iadesi; yaz okulundan ders alan öğrencilerin kontenjan 

yetersizliği sebebiyle kapatılan dersler için ödemiş oldukları ders ücretleri, öğrencinin 

Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan şahsi IBAN numaralarına iade edilir.  

 (10) Katkı payı/öğrenim ücretini yatıran ancak ders kaydı yapmayan öğrencilerin katkı 

payı/öğrenim ücreti iadesi; katkı payı/öğrenim ücretini yatıran ancak akademik takvimde 

belirtilen süreler içerisinde (ders alma / ekle-sil) ders alma işlemlerini yapmayan ve kayıt 

yenileme işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim 

ücretleri başvuru yapmaları halinde iade edilir. 



 Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi yapılamayacak durumlar 

 MADDE 6- (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; 

kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri 

iade edilmez. (01.07.2021 RG / 4206 Karar Sayılı C.H. Maliyeti Kararı Madde 13 – Fıkra 4) 

 (2) Yatay geçiş hakkından feragat eden öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; 

Üniversitemize yatay geçiş yoluyla kayıt yaptırdıktan sonra bu hakkından feragat eden 

öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. (01.07.2021 RG / 

4206 Karar Sayılı C.H. Maliyeti Kararı Madde 15 – Fıkra 1) 

 (3) Geçmiş eğitim öğretim yıllarına ait katkı payı/öğrenim ücreti iadesi; katkı 

payı/öğrenim ücreti iadesine ilişkin başvuruların ilgili eğitim öğretim dönemi içerisinde 

yapılması gerekmekte olup, geçmiş eğitim öğretim dönemlerine ilişkin iade talepleri 

kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. 

 

 Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemleri 

 MADDE 7- (1) Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemlerinin yapılabilmesi için 

“Öğrenim Ücreti/Katkı Payı İade Talep Formu” ve ekleri ile birlikte ilgili eğitim öğretim yılı 

içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla başvuru yapılması 

gerekmektedir. 

 (2) İade talebinin iadeyi doğuran işlemden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. 

Süresinde yapılmayan iade talepleri değerlendirmeye alınmaz. Her ay gelen iade talepleri 

izleyen ayda değerlendirilir ve uygun bulunan iadeler o ay içerisinde ödenir. 

 (3) Yapılan kontroller sonucunda eksik belge ve/veya isim ile IBAN numarası 

uyuşmazlığı tespit edilmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 8- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat 

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurulları kararları 

uygulanır. 

 

 Yürürlük 

 MADDE 9- (1)  Bu usul ve esaslar Karabük Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 MADDE 10- (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü 

yürütür 

 

 

 *** Bu Yönerge 30.05.2022 tarihli ve 2022/10-4 sayılı Üniversite Senato Kararı ile 

kabul edilmiştir. 
 

 

 

 

 


