
 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ  

 
 

03.03.2023 tarihli ve 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

Yılı Bahar Dönemi için Katkı bedelleri hakkında önemli bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

Öğrencilerimizin bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 

 

1- Olağanüstü hal kapsamındaki illerde ikamet eden öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Dönemi ekle sil haftasında harç borcu görünen öğrencilerin turkiyat@hacettepe.edu.tr 

adresine bilgi verdikleri takdirde,  

2- Olağanüstü hal kapsamındaki illerde ailesi ikamet eden öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

Yılı Bahar Dönemi ekle sil haftasında harç borcu görünen öğrencilerin, edevlet üzerinden alacakları 

vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikamet belgesini turkiyat@hacettepe.edu.tr adresine gönderdikleri 

takdirde,  

3- Olağanüstü hal kapsamına giren ve harç ücretini yatırmış olan öğrencilerin harç iade formu ile 

birlikte edevlet üzerinden alacakları vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesini elden ya da 

turkiyat@hacettepe.edu.tr adresine gönderdikleri takdirde, 

 

 harç iadesi konusunda gerekli incelemelere başlanacaktır. 
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TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ OHAL KAPSAMINDA 2022-2023 BAHAR 

DÖNEMİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ İADELERİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME 
 

 

Enstitümüzde kayıtlı lisansüstü öğrencilerden 2022-2023 Bahar Döneminde program kaydı yaptıranların, 

sehven ödedikleri katkı payı/kredi başı ücret iadesi için  taleplerini aşağıda yer alan dilekçe ve ekleri ile 

birlikte doldurarak Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne elden veya turkiyat@hacettepe.edu.tr adresine 

e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 

Gerekli evraklar1 

1. Ücret iade dilekçesi (Dilekçe Örneği Aşağıdadır) 

2. Nüfus cüzdan fotokopisi 

3. Banka dekontunun örneği 

4. Program kayıt formunun bir kopyası (Ekle-sil işlemi yapılmış ise ekle-sil formu da, program kayıt 

formuyla birlikte verilecek) 

5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet üzerinden alınacak) 

6. İkamet belgesi (e-devlet üzerinden alınacak) 

  

                                                
1 Gerekli evrakları eksik veren öğrencilerin dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ  

 

 

Tarih…../…./…… 

 

 

 

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

 

 

2022-2023 Bahar Dönemi program kayıtları sırasında öğrenim harcı olarak toplam ……..……… TL 

ödeme yapmış bulunmaktayım. 

OHAL kapsamına giren muafiyet sebebiyle yatırmış olduğum toplam ……………… TL’nin aşağıda 

belirttiğim banka hesap numarasına iade edilmesini arz ederim. 

Ad- Soyad 

(imza) 

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: 

Öğrenci Numarası: 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırılan Tarih: 

Kredi başına ödenen toplam tutar (TL): 

İade talep edilen miktar (TL) : 

İletişim bilgileri (telefon ve e-posta adresi): 

 

İade Yapılacak Banka Bilgileri 

Banka ve Şube Adı:  

Hesap Sahibi: 

IBAN Numarası: 

Ekler  

1. Banka Dekontu Örneği 

2. Program Kayıt veya Ekle-Sil Formu 

3. Kimlik Fotokopisi 

4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet) 

5. İkamet Belgesi (e-devlet) 


