
 

 

 

 

 
TIP ve DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ İÇİN  

ÜCRET İADE UYGULAMA ESASLARI* 
(16.05.2019 Tarih ve 2019/08 Sayılı Senato Kararı) 

(17.05.2019 Tarih ve 2019/08 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) 

 

 

1- Yıllık mali kayıt işleminin yapıldığı tarihten itibaren, akademik takvimde belirtilen güz dönemi derslerinin 

başlangıç tarihine kadar olan sürede kayıt sildirme talebinde bulunan öğrenciden; yıllık mali kayıt yaptırdığı 

ücretin %10’u kesilir, kalan tutar iade edilir.  

2- Akademik takvimde belirtilen derslerin başlangıç tarihinden itibaren ilk sekiz (8) haftanın bitimine kadar kayıt 

sildirme talebinde bulunan öğrenciden; yıllık mali kayıt yaptırdığı ücretin %25’i kesilir, kalan tutar iade edilir.  

3- Akademik takvimde belirtilen ilk sekiz (8) haftanın bitiminden yarıyıl tatili bitimine kadar kayıt sildirme 

talebinde bulunan öğrenciden; yıllık mali kayıt yaptırdığı ücretin %50’si kesilir, kalan tutar iade edilir.  

4- Akademik takvimde belirtilen yarıyıl tatili sonrasındaki ders başlangıç tarihinden itibaren ilk sekiz (8) haftanın 

bitimine kadar kayıt sildirme talebinde bulunan öğrenciden; yıllık mali kayıt yaptırdığı ücretin %75’i kesilir. 

Öğrencinin, bu tarihten sonra kayıt sildirme talebinde bulunması halinde iade işlemi yapılmaz. 

5- Ücret iade işlemlerinde öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verdiği talep dilekçesinin üzerinde yer alan 

tarih dikkate alınır. 

6- Yaz öğretimi ücret iadesi işlemleri “Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 

gerçekleştirilir. 

7- Yatay geçiş ile üniversitemizden ayrılan öğrencilerin ücret iade işlemleri, yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim 

kurumundan resmi yazı geldikten sonra, öğrencinin ücret iadesi talep dilekçesine istinaden dönem/yıl ücretinde 

kesinti olmadan yapılır.  

8- Kayıt dondurma işlemi yaptıktan sonra yatay geçiş ile üniversitemizden ayrılan öğrencilerin ücret iade işlemleri, 

yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumundan resmi yazı geldikten sonra, öğrencinin ücret iadesi talep 

dilekçesine istinaden dönem/yıl ücretinde kesinti olmadan yapılır.  

9- Kayıt dondurduğu dönemin/yılın, müteakip döneminde/yılında ders kaydı yaptırmadan kayıt sildirme talebinde 

bulunan öğrencinin, talep tarihine bakılmaksızın dönemlik/yıllık mali kayıt yaptırdığı ücretin %25’i kesilerek, 

kalan tutar iade edilir. 

10- Sağlık problemleri nedeniyle zorunlu olarak kayıt dondurduktan sonra, kaydını sildirme talebinde bulunan 

öğrenci durumunu tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan heyet raporu ile belgelendirdiği takdirde kesinti 

yapılmadan; kayıt dondurduğu döneme/yıla ait ücret iade edilir.  

11- Öğrencinin hak etmiş olduğu indirimler (kardeş indirimi vb.) ilgili eğitim – öğretim cari yılı içerisinde yapılır, 

geçmiş dönem eğitim – öğretim yıllarına yönelik uygulanmaz. 

12- Normal eğitim öğretim süresi içerisinde olup, son sınıfa gelen öğrenciler mali kayıt dönemi ve aldığı derslere 

bakılmaksızın ilgili eğitim – öğretim yılına ait ücreti ödemekle yükümlüdür. Güz dönemi sonunda mezuniyeti 

kesinleşen öğrenci, mezuniyet durumunu kanıtlayan belge ile başvurması durumunda bahar dönemi ücreti iade 

edilir.     

13- Üç ders sınavlarında ÖSYM indirim ve bursları geçerlidir.  

14- Yaz öğretiminde hiç bir indirim ve burs geçerli değildir.  

 
*: Bu esaslar 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacaktır. 

 


