Đstanbul Bilgi Üniversitesi
Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Tâbi
Öğrenciler Đçin
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Kabul eden makam, tarih ve sayı

:
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Ek ve değişiklikler

:

- Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406)
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Ek ve değişiklik kontrolü

:

15.09.2013

Dayanak ve Kapsam
Madde 1 - Đstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 2 nci
fıkrası ile Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 4. maddesi, 31. maddesinin 2. fıkrası ve 32. maddesinin 3. fıkrası uyarınca
Üniversite Yönetim Kurulu hazırlanan ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen bu
düzenleme, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne tâbi öğrenciler hakkında uygulanacak mali usul ve esasları belirler.1
Tanımlar
Madde 2 - Bu usul ve esaslarda geçen terimlerden:
a) “Hafta”, ilgili Eğitim ve Öğretim Yılı için geçerli olan Akademik Takvimde Güz
Yarıyılı (Eğitim ve Öğretim Yılının Birinci Yarıyılı) ve Bahar Yarıyılı (Eğitim ve Öğretim
Yılının Đkinci Yarıyılı) için belirlenen haftaları ile bunların başlangıç ve bitiş tarihlerini,
b) “Yarıyıl”, bir eğitim ve öğretim yılının, yerine göre Güz (Birinci) Yarıyılını veya
Bahar (Đkinci) Yarıyılını;
c) “Yıllık öğrenim bedeli”, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili Eğitim ve Öğretim Yılı
için belirlenen yıllık öğrenim bedelini;
d) “Üniversite”, Đstanbul Bilgi Üniversitesi’ni,2
ifade eder.
Kayıt Dondurmada Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Madde 3 - Đngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm sınıf ve
yarıyıllardaki öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinde uygulanacak usul ve esaslar
aşağıdadır:

1

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).

2

Ek bend: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).
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a) Bu maddede öngörülen mali usul ve esasların uygulanmasında kayıt dondurma
başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır.
b) Kayıt dondurma başvurusu en geç kayıt dondurulacak yarıyılın final sınavlarının
başlangıç tarihine kadar yapılabilir.
c) Kayıt dondurulacak yarıyılın başlangıç tarihini izleyen ilk yedi hafta içinde
başvuran öğrenci o yarıyıla devam etmiş sayılmaz ve öğrenim bedeli ödemekle yükümlü
değildir.
d) Kayıt dondurulacak yarıyılın başlangıç tarihini izleyen ilk yedi haftadan sonra ve
final sınavlarının başlangıç tarihinden önce başvuran öğrenci o yarıyıla devam etmiş sayılır,
ancak o yarıyılın öğrenim bedelinin sadece yarısını ödemekle yükümlüdür. Bu bedel en geç
kayıt dondurma başvurusu sırasında ödenir ve sonraki yarıyılların öğrenim bedeline
sayılmaz veya iade edilmez.
e) Üniversite’ye ilk kayıt yaptırdığı yarıyılın baslangıç tarihini izleyen ilk yedi hafta
içinde kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenci, kayıt dondurma başvurusu yaptığı her
yarıyıl başına yarıyıllık öğrenim bedelinin yarısını ödemekle yükümlüdür. Bu bedel en geç
kayıt dondurma başvurusu sırasında ödenir ve kayıt dondurma sonrasında öğrenime
başlanırken ödenmesi gereken öğrenim bedelinden düşülür.
f) Mali nedenlerden dolayı kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciden kayıt
dondurma başvurusu için ödemesi gereken öğrenim bedeli için senet alınabilir.
g) Bu maddede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin kayıt dondurma
başvuruları işleme konulmaz. 3
Kayıt Sildirmede Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Madde 4 - Đngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm sınıf ve
yarıyıllardaki öğrencilerin kayıt sildirme taleplerinde uygulanacak usul ve esaslar
aşağıdadır: 4
a) Bu maddede öngörülen mali usul ve esasların uygulanmasında kayıt sildirme
başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır.
b) Đngilizce Dil Hazırlık Programı ve tüm sınıflar dahil olmak üzere, kayıt sildirme
başvurusunu Bilgi Üniversitesi’ne ilk kayıt yaptırdığı yarıyılın başlangıç tarihine kadar
yapan öğrenciler yıllık öğrenim bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. 5
c) Đngilizce Dil Hazırlık Programı ve tüm sınıflar dahil olmak üzere, kayıt sildirme
başvurusunu Bilgi Üniversitesi’ne ilk kayıt yaptırdığı yarıyılı izleyen yarıyılın baslangıç
tarihine kadar yapan öğrenciler yıllık öğrenim bedelinin %50’sini ödemekle yükümlüdür. 6
d) Đngilizce Dil Hazırlık Programını (“Hazırlık Programı”) tekrarlayan öğrenciler:
3

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

4

Değişik madde başlangıcı: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

5

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

6

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).
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(i) Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı başlangıç tarihinden önce yapan
öğrencinin hazırlık programı tekrarı öğrenim bedeli ödemesi gerekmez.
(ii) Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı başlangıç tarihinden sonra, ancak
bahar yarıyılı başlangıç tarihine kadar yapan öğrenci yıllık öğrenim bedelinin
%50’sini ödemekle yükümlüdür.
(iii) Kayıt sildirme başvurusunu bahar yarıyılının başlangıç tarihini izleyen ilk
yedi hafta içinde yapan öğrenci yıllık öğrenim bedelinin %75’ini, ilk yedi haftadan
sonra başvuran öğrenci ise tamamını ödemekle yükümlüdür. 7
e) (b) ve (c) bendi hükümleri saklı kalmak üzere; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıf öğrencileri:
(i) Kayıt sildirme başvurusunu, güz yarıyılı (birinci yarıyıl) kayıt yenileme
tarihi ile güz yarıyılının (birinci yarıyıl) başlangıç tarihi arasında yapan öğrenciler,
yıllık öğrenim bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür.
(ii) Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı (birinci yarıyıl) başlangıç
tarihinden sonra, ancak güz yarıyılı (birinci yarıyıl) ders ekleme-bırakma süresinin
bitimine kadar yapan öğrenciler, yıllık öğrenim bedelinin %25’ini ödemekle
yükümlüdür.
(iii) Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı (birinci yarıyıl) ders eklemebırakma süresinin bitiminden sonra, ancak bahar yarıyılı (ikinci yarıyıl) başlangıç
tarihinden önce yapan öğrenciler yıllık öğrenim bedelinin %50’sini ödemekle
yükümlüdür.
(iv) Kayıt sildirme başvurusunu bahar yarıyılının (ikinci yarıyıl) başlangıç
tarihinden sonra, ancak ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar yapan öğrenci
öğrenci yıllık öğrenim bedelinin %75’ini ödemekle yükümlüdür. 8
(v) Kayıt sildirme başvurusunu bahar yarıyılının (ikinci yarıyıl) eklemebırakma süresinin bitiminden sonra yapan öğrenci yıllık öğrenim bedelinin tamamını
ödemekle yükümlüdür. 9
(vi) Đrregular öğrenciler (lisans öğrenimine bahar yarıyılında (ikinci yarıyıl)
başlayan öğrenciler) bakımından bu bend hükümlerinin uygulanmasında bahar
yarıyılı (ikinci yarıyıl) esas alınır. 10
f) Bu maddede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin kayıt sildirme
başvuruları işleme konulmaz.11

7

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

8

Değişik alt bend: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

9

Ek alt bend: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

10

Alt bend imi yeniden teselsül: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

11

(b) ve izleyen bentler değiştirilmiştir: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).

3

Bilgi Lisans Kredili Sistem Mali Usul ve Esasları

Öğrenim bedeli iadesinde esas alınacak tutar ve para birimi
Madde 5 - 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.
Kayıt dondurma ve kayıt sildirme hali için belirlenmiş olan ödeme
yükümlülüklerinden fazla ödeme yapmış olanlara, ödeme yükümlülüğünde oldukları meblağ
mahsup edildikten sonra kalan kısım yazılı talepleri üzerine iade edilir.12
Düzenlenecek belgeler
Madde 6 - Rektörlük, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içeren ve “Đstanbul
Bilgi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Đçin Mali Usul ve Esaslar” başlığını
taşıyan bir form düzenler:
a) Bu Mali Usul ve Esaslarda düzenlenen hususlara ilişkin açıklama.
b) Öğrencinin, varsa velisinin, varsa öğrenim bedelini ödemeyi taahhüt edenin
ve/veya varsa kefillerinin ödemede temerrüde düşmesi halinde ortaya çıkacak, faiz, vergi,
fon, KKDF, vb. tüm ödemelerden öğrencinin, imza tarihinde velisi olanın, öğrenim bedelini
ödemeyi taahhüt edenin ve/veya kefillerinin sorumlu olduğuna dair kayıt.
c) Öğrencinin, “Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve
Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar’ın
ilgili maddeleri ile işbu Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Đçin 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 ve yerine göre ÖSYM veya öğrenci numarası ile velayet
altındaysa velisinin adı ve soyadı.
e) Tarih.
f) Ek şeklinde, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar’ın ilgili
maddeleri.
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, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Mali Đşler Müdürlüğü
tarafından belirlenecek kurallar dahilinde düzenlenir.13

12

Ek fıkra: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).

13

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 12.08.2010 (575); Ek: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).
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Ek Madde 1 - (Mülga) 14
Ek Ders ve Kredi Yükü Đçin Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Ek Madde 2 - (1) Çift anadal öğrencileri hariç olmak üzere; kayıtlı olunan
programın toplam kredisinin yüzde yirmiden fazla aşılmaması kaydıyla, kayıtlı oldukları
programın olağan yarıyıl ders ve kredi yükü üzerinde ders veya kredi alan ve normal
öğrenim süresini doldurmamış öğrencilerden, ödemekle yükümlü oldukları yıllık öğrenim
bedeli dışında ek ders ve kredi bedeli alınmaz.
(2) Ek ders ve kredi için alınacak öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyet tarafından
belirlenir. 15
Çift Anadal Öğrenimi Đçin Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Ek Madde 3 - Çift anadal öğrencilerden, esas anadalları için ödemekle yükümlü
oldukları yıllık öğrenim bedelleri ile ek ders ve kredi bedelleri dışında çift anadal öğrenimi
için bedel alınmaz. 16
Normal Öğrenim Süresinin Aşılması Halinde Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Ek Madde 4 - Đngilizce Dil Hazırlık Programı ve kayıt dondurma süreleri hariç
olmak üzere; lisans öğrenimi için sekiz yarıyıl, önlisans öğrenimi için dört yarıyıl olan
normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yarıyıllık olarak ve kredi başına öğrenim ücreti
alınır. Kredi başına öğrenim ücreti öğrencinin kayıtlı olduğu programın yıllık öğrenim
ücretinin 60 krediye bölünmesiyle bulunur. 17
Erken Mezuniyet Halinde Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Ek Madde 5 - Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca, normal öğrenim süresinin
yedinci yarıyılının sonunda mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere ödemiş oldukları yıllık
öğrenim bedelinin yarısı iade edilir. 18
Geç Kayıt
Ek Madde 6 - (1) Ders kaydını yapamayanlar, mazeretlerini belgelemek kaydıyla
ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar Üniversite Yönetim Kuruluna başvurabilirler.

14

Mülga madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

15

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

16

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

17

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

18

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).
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(2) Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından geçerli görülenler,
mazeretlerinin kalkması ve Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş
olmaları koşuluyla ders kayıtlarını yaptırabilirler.
(3) Mazeretleri geçerli görülmeyen, ancak Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini
yerine getirmiş olan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz, ama bunların öğrencilik statüsü
devam eder. Öğrencinin ders kaydı başvurusu için ödemiş olduğu öğrenim bedeli, izleyen
yarıyıllar için ödenmesi gereken öğrenim bedelinden düşülür, ancak iade edilmez.
(4) Mazeretleri geçerli görülmeyen ve Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini de
yerine getirmemiş olanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz, bunlara öğrencilik belgesi
verilmez ve askerlikle ilgili işlemlerinde durumları ilgili askerlik şubesine bildirilir.
(5) Mazeretleri geçerli görülenlerin Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini Güz
yarıyılının yedinci haftası sonuna kadar yerine getirmeleri gereklidir, aksi takdirde kayıtları
yapılmaz. 19
Đngilizce Dil Hazırlık Programının Erken Tamamlanması
Ek Madde 7 - Đngilizce Dil Hazırlık Programı’nı Güz Yarıyılı sonunda tamamlayan
ve öğrenimine Bahar Yarıyılında devam etmeyecek öğrencilere ödemiş oldukları yıllık
öğrenim bedelinin yarısı iade edilir. 20
Yürürlük
Madde 7 - Mütevelli Heyetin aksine bir kararı olmadıkça bu usul ve esaslarda
yapılan değişiklikler, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve
karar tarihini izleyen yarıyıldan itibaren uygulanır. 21
Yürütme
Madde 8 - Bu usul ve esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
(Ek ilga edilmiştir: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406) )

19

Ek madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

20

Ek madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).

21

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 26.06.2013 (992).
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