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TOROS ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN MALİ USUL VE ESASLAR 

 

Dayanak ve Kapsam 
Madde 1 -  Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 39. maddesi 

uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu görüşü ile Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen bu esaslar, 

Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne tâbi öğrenciler hakkında 

uygulanacak öğrenim ücretlerine ilişkin mali usul ve esasları belirler. 

Tanımlar 
Madde 2 - Bu usul ve esaslarda geçen terimlerden: 

a. Üniversite: Toros Üniversitesi’ni,  

b. Başkan: Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı'nı, 

c. Rektör: Toros Üniversitesi Rektörü'nü, 

d. Enstitü: Toros Üniversitesine bağlı Enstitüleri, 

e. Yarıyıl:  Bir eğitim-öğretim yılının, yerine göre Güz (Birinci) Yarıyılını veya Bahar 

(İkinci) Yarıyılını, 

f. Öğrenim ücreti: Her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen 

yıllık öğrenim ücretini, 

g. Akademik takvim: Üniversite Senatosu tarafından onaylanan ve her eğitim-öğretim yılı 

için belirlenen takvimi, 

h. Yönetmelik: Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini, 

i. Öğrenim Süresi: Tezsiz lisansüstü programlar için 3 yarıyıllık, tezli lisansüstü programlar 

için 4 yarıyıllık, doktora programlarında yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 

yarıyıllık, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıllık süreyi, 

ifade eder. 

Kesin Kayıtlar 
Madde 3 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı da dahil olmak üzere Yüksek Lisans ve Doktora 

programlarında kesin kayıt işlemleri Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilir. 

(2) Enstitüye kesin kayıt yaptırmayı hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını 

defaten Üniversitenin resmi web sitesinde duyurulduğu şekilde yatırırlar.  

(3) Yüksek Lisans/Doktora programına kayıtlı olup ek olarak bilimsel hazırlık programı 

kapsamında ders alacak olan öğrenciler ile sadece bilimsel hazırlık programı kapsamında ders alan 

öğrenciler,  alacakları her bir ders için o programın lisans öğrencileri için belirlenen kredi başına 

öğrenim ücreti öderler. Kredi başına öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir 

(4) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar kayıt yaptırmayı hak kazandıkları 

lisansüstü programa kayıt yaptırmaları durumunda o yıl için belirlenen öğrenim ücretini öderler. 

(5) Mali hükümlüğünü yerine getiren öğrenciler, Mali İşler Şube Müdürlüğünün "Öğrenim 

Borcu Bulunmamaktadır"  talimatı ile Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kaydı yaparlar. 

(6) Akademik Takvime göre zamanında kayıt yaptırmayan veya kayıt yenilemeyen 

öğrenciler mazeretli öğrenci durumuna düşerler ve bu esasların 4. maddesindeki hükümler 

uygulanır. 

(7) Mali sorumluluklarını yarıyıl içerisinde yerine getiremeyen kayıtlı öğrenciler bu 

sorumluluklarının tamamını ilk kayıt yenileme sırasında yerine getirmedikleri takdirde kayıt 

yenileme işlemi yapılamaz. 

Mazeretli Kayıt 
Madde 4 - (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kaydını yapamayanlar, 

Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretlerini 

yazılı olarak başvurabilirler. 

(2) Mali İşler Şube Müdürlüğünden "Mali Yükümlülüğü Bulunmamaktadır"  belgesi 

olmayan öğrencilerin mazeret başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. 



 
 

2 

 

(3) Mazeretleri ilgili Yönetim Kurulu tarafından geçerli görülenler, mazeretlerinin kalkması 

ve Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları koşuluyla ders kayıtlarını 

yaptırabilirler. 

(4) Mazeretleri geçerli görülmeyen öğrencilerin Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini 

yerine getirmiş olsalar bile ders kaydı yapılmaz ve bu süre normal öğrenim süresine dahil edilir. Bu 

süre zarfında öğrencilik statüsü devam eder.  

(5) Mazeretleri geçerli görülmeyen ve Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini de yerine 

getirmemiş olanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere öğrenci belgesi verilmez 

ve askerlikle ilgili işlemlerinde durumları ilgili askerlik şubesine bildirilir. 

Yatay Geçişler 

Madde 5 - (1) Yönetmeliğin ilgili maddesine göre eğitim-öğretim başlangıcında 

üniversitemize yatay geçiş yapan öğrenciler yatay geçiş onay işleminin tamamlanmasından sonra 

akademik takvimde belirtilen sürelere içinde öğrenim ücreti ile ilgili mali sorumluluklarını yerine 

getirdikten sonra kesin kayıt işlemi yapılır.  

(2) Bir yarıyılını üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerin başka bir üniversiteye yatay geçiş 

yapması durumunda öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. 

(3) Bir yarıyılını başka bir üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin Toros Üniversitesine yatay 

geçiş yapması durumunda öğrenim ücretini öder. Daha önceki üniversitedeki bursluluk haklarından 

yararlanamaz.  

(4) Öğrenim süresi içerisinde programlar arası geçişte (tezli-tezsiz) herhangi bir ücret 

alınmaz veya iade işlemi yapılmaz. 

(5) Öğrenim süresinin aşılması durumunda programlar arası geçiş başvurusu yapan 

öğrenciler kalan öğrenim sürelerini tamamlamak üzere kayıt yenilenen her yarıyıl için o yıla ait 

Mütevelli Heyetince belirlenen öğrenim ücreti öderler. 

İzinli Sayılma   

Madde 6 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı da dahil olmak üzere öğrencilerin izinli sayılma 

(kayıt dondurma) başvurusu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılır. 

(2) Eğitim-öğretim yılının başlangıcından sonra başvuru yapan ve talebi akademik birimin 

yönetim kurulu tarafından uygun görülmeyen öğrenci o yarıyıla veya yıla devam etmiş sayılır ve 

öğrenim süresine sayılır. İzni uygun görülen öğrencinin izinli sayılan süresi öğrenim süresine dahil 

edilmez. 

Kayıt Sildirme ve İlişiğin kesilmesi 

Madde 7 - (1) Bilimsel Hazırlık Programına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt sildirme 

başvurusunu yaptırdığı yarıyıla ait ders ücretleri iade edilmez.   

(2) Lisansüstü eğitime kesin kayıt işlemi yapan öğrencilerin kayıt sildirme işlemlerinde 

aşağıda belirtilen hükümler uygulanır;  

i. Kayıt sildirme başvurusunun akademik takvimde belirtilen eğitim-öğretime başlama 

tarihinden önce yapılması durumunda kayıt ücretinin tamamı iade edilir. 

ii. Akademik takvimde belirtilen eğitim-öğretime başlama tarihinden sonra kayıt sildirme 

başvurusu yapan öğrenci öğrenim bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür ve öğrenim 

ücreti iade edilmez. 

(3) Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince üniversiteden 

ilişiği kesilenlerin öğrenim ücretleri iade edilmez. 

Düzenlenecek belgeler 

Madde 8 - (1) Rektörlük, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içeren ve “ Toros 

Üniversitesi Lisansüstü Programları için Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esaslar” 

başlığını taşıyan bir form düzenler ve bu form üzerinde;  

a. Bu Mali Usul ve Esaslarda düzenlenen hususlara ilişkin açıklama. 

b. Öğrencinin,  öğrenim bedelini ödemeyi taahhüt edenin ve/veya varsa kefillerinin ödemede 

temerrüde düşmesi halinde ortaya çıkacak, faiz, vergi, fon, KKDF, vb. tüm ödemelerden 
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öğrencinin öğrenim bedelini ödemeyi taahhüt edenin ve/veya kefillerinin sorumlu olduğuna 

dair kayıt. 

c. Öğrencinin,  “Toros Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin, Toros 

Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Tâbi Öğrenciler için Mali Usul 

ve Esaslar’ın ilgili maddeleri ile işbu Toros Üniversitesi Lisansüstü Programları için Mali 

Usul ve Esasları okudum ve anladım.  Aynen kabul ediyor ve bu şartlar dahilinde 

................................  Programı’na devam etmek üzere kayıt yaptırıyorum.”  şeklindeki 

açıklaması. 

d. Öğrencinin adı, soyadı öğrenci numarası ile velayet altındaysa öğrencinin adı ve soyadı. 

e. Tarih. 

(2) Bu formun ve eklerinin tüm sayfaları kayıt işlemleri sırasında öğrenciye, velayet 

altındaysa velisine, varsa ödemeyi taahhüt edene ve varsa kefillerine imzalatılır. Öğrenim bedeli ile 

ilgili faturalar, Toros Üniversitesi Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecek kurallar 

dahilinde düzenlenir. 

Normal Öğrenim Süresinin Aşılması  

Madde 9 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı ve kayıt dondurma süreleri hariç olmak üzere; 

öğrenim süresinin aşılması durumunda öğrenciler devam edecekleri her yarıyıl için o yıla ait Mütevelli 

Heyetince belirlenen öğrenim ücretini öderler. 

Yaz Dönemi ve Özel Öğrenciler 

Madde 10 - (1) Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler alacakları her bir ders için 

kredi başına öğrenim ücreti öderler. Kredi başına öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenir. 

(2) Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler 

alacakları her bir ders kredi başına öğrenim ücreti öderler. Kredi başına öğrenim ücreti her yıl 

Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

Genel Hükümler 

Madde 11  - (1) Kayıt dondurma ve kayıt sildirme hallerindeki öğrenim bedeli iadeleri, 

öğrenim bedelinin para cinsinden tahsil edildiği tarihlerdeki Türk Lirası tutar üzerinden ve öğrenci 

tarafından yazılı olarak bildirilen hesaba Türk Lirası cinsinden yapılır. 

Madde 12 - (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde izinli sayılmaksızın akademik 

takvimde ilan edilen kayıt yenileme süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrenimine 

başladıktan sonraki normal öğrenim süresi içinde o yıla ait öğrenim ücretini, normal öğrenim 

süresini aşan her akademik yıl için o yıla ait öğrenim ücretinin % 50 fazlasını öderler. 

Madde 13 – (1) Bu esaslarda belirtilen durumlar dışında mali yükümlülüklerini yerine 

getiremeyen öğrenciler kayıt yenileme sırasında mali yükümlülüklerinin tamamını gerekirse 

Üniversite tarafından her yıl için belirlenen yasal faizleri ile birlikte ödemediği takdirde kayıtları 

yenilenmez. 

Yürürlük 

Madde 14 - (1) Mütevelli Heyetin aksine bir kararı olmadıkça bu usul ve esaslarda yapılan 

değişiklikler, Mütevelli Heyet Başkanlığınca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve karar tarihini 

izleyen yarıyıldan itibaren uygulanır.  

Yürütme 

Madde 15 - Bu usul ve esaslar Toros Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 


