İstanbul Bilgi Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne Tâbi Öğrenciler İçin
Mali Usul ve Esaslar
Kabul eden makam, tarih ve sayı

:

Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245)

Ek ve değişiklikler

:

-

Ek ve değişiklik kontrolü

:

04.06.2015

Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406)
Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (555)
Mütevelli Heyet, 14.07.2011 (663)
Mütevelli Heyet, 22.02.2013 (919)
Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057)
Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444)

Dayanak ve Kapsam
Madde 1 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 5 nci maddesinin 2 nci
fıkrası; İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6 ncı
maddesinin 1 ve 3 üncü, 46 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası ve 45 nci maddesinin 1 nci fıkrası
göndermesiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 31 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Üniversite Yönetim
Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen bu düzenleme, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 45 nci maddesi uyarınca
yapılan kayıt dondurma başvurularının kabulü ve anılan Yönetmeliğin 46 ncı maddesi
uyarınca kayıt sildirme halinde uygulanacak mali usul ve esasları belirler. (1)
Tanımlar
Madde 2 – Bu usul ve esaslarda geçen terimlerden:
a) (İlga edilmiştir.)
b) “Dönem”, ilgili enstitünün akademik takvimine göre bir eğitim ve öğretim yılının
yerine göre Güz (Birinci) Yarıyılını veya Bahar (İkinci) Yarıyılını; (2)
c) “Program öğrenim bedeli”, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili lisansüstü program
için belirlenen öğrenim bedelini;
d) “Program ek öğrenim bedeli”, (3)
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde ilgili lisansüstü program için
öngörülen azami öğrenim sürelerini aşan öğrencilerden ders başına veya
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Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).

3

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 14.07.2011 (663).
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tez/proje için alınan ve Mütevelli Heyet tarafından ilgili lisansüstü program
için belirlenen ek öğrenim bedelini, (4)
- - Mütevelli Heyet tarafından ilgili lisansüstü program için belirlenen program
ücreti üzerinden, burslu öğrenciler için başarısızlık nedeniyle ders
tekrarlamaları durumunda, öğrencinin burs oranı uygulanarak ödeme yapmakla
yükümlü olduğu ve ödenecek meblağı hesaplamada esas alınan ders başına
düşen öğrenim bedelini, (5)
- Mütevelli Heyet tarafından ilgili lisansüstü program için belirlenen, burslu
veya burssuz öğrenci farkı olmaksızın, ilgili programın zorunlu kredi
sayısından fazla ders alınması durumunda, ders başına alınan öğrenim bedelini,
e) “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” İstanbul Bilgi Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni (6)
ifade eder.
Kayıt Dondurmada Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Madde 3 – Kayıt dondurma başvuruları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen tarihlerde yapılır.
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılan kayıt dondurma
başvurularının kabulü halinde, tüm lisansüstü programlar için aşağıdaki usul ve esaslarla
işlem yapılır:
a) Program öğrenim bedeli peşin ödenmişse, yatırılan ücret eğitim ve öğretime
devam edilecek dönem veya dönemlere sayılır.
b) Program öğrenim bedeli taksitli olarak ödeniyorsa, kayıt dondurulan dönem veya
dönemlerde de taksitlerin ödenmesine devam edilir. Bu şekilde ödenen ücret eğitim ve
öğretime devam edilecek dönem veya dönemlere veya sayılır. (7)
c) Öğrenci kayıt dondurma süresinin sonunda, kayıt yenilemeyerek eğitim ve
öğretimine başlamaz veya eğitim ve öğretimine başladığı dönem içinde kayıt sildirirse, kayıt
sildirmeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Kayıt dondurma talebi yapılabilmesi için vadesi
geçmiş taksitlerin ödenmiş olması gerekir. (8)
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Değişik alt bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik alt bend: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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Ek bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 14.07.2011 (663).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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Kayıt Sildirmede Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Madde 4 – (1) İngilizce Dil Hazırlık Programı hariç olmak üzere, kayıt sildirmede
tüm lisansüstü programlar için aşağıdaki usul ve esaslarla işlem yapılır: (9)
a) Bu maddede öngörülen mali usul ve esasların uygulanmasında kayıt sildirme
başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır.
b) 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.
c) Kayıt sildirme başvurusunun, öğrencinin öğrenimine başlamadan ve ilgili
enstitünün akademik takviminde yarıyıl başlangıcından önce yapıldığı hallerde öğrencinin
fiilen ödemiş olduğu ücretin tamamı iade edilir. Kayıt sildirme başvurusunun öğrencinin ilk
öğrenim döneminde ve ilgili enstitünün akademik takviminde yarıyıl başlangıcından sonra,
ancak ders ekleme ve bırakma için belirlenen son tarihe kadar (son tarih dahil) yapıldığı
hallerde ise; öğrenci, burs ve indirimden önceki peşin program öğrenim bedelinin %5’i ile
kayıt sırasında ödediği ve/veya ödemeyi taahhüt ettiği öğrenim bedelinin %10’unu ödemekle
yükümlüdür. (10)
d) Kayıt sildirme başvurusunun öğrencinin ilk döneminden sonraki bir öğrenim
döneminde ve ilgili enstitünün akademik takviminde ders ekleme ve bırakma için belirlenen
son tarihten önce yapıldığı hallerde; öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu öğrenim dönemleri
için, kayıt sırasında ödediği ve/veya ödemeyi taahhüt ettiği program öğrenim bedeli
üzerinden hesaplanacak öğrenim bedelini ödemekle yükümlüdür. (11)
e) Kayıt sildirme başvurusunun, ilgili enstitünün akademik takviminde ders ekleme
ve bırakma için belirlenen son tarihten sonra yapıldığı hallerde, öğrenci o dönemin öğrenim
bedelini, kayıt sırasında ödediği ve/veya ödemeyi taahhüt ettiği program öğrenim bedeli
üzerinden hesaplanacak şekilde ödemekle yükümlüdür. (12)
f) Kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alındığında; bu maddede
öngörülenden fazla ödeme yapılmışsa yapılan fazla ödeme iade edilir, bu maddede
öngörülenden az ödeme yapılmışsa kalan miktarın kayıt sildirme işlemleri sırasında
tamamlanması gereklidir.
g) Burslu öğrenciler için kayıt sildirme halinde esas alınacak tutar, toplam öğrenim
bedelinden burs miktarı düşüldükten sonra kalan kısımdır. Ders tekrarı nedeniyle ödenmesi
gereken miktarların iadesinde (d) ve (e) bendinde belirlenen başvuru tarihleri esas alınır. (13)
(2) İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin kayıt sildirme başvuruları
hakkında “İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar” uygulanır. (14)
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Değişik giriş paragrafı: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Öğrenim süresinin kapsamı ve faturalar
Madde 5 - Öğrenim süresi, program başlangıcından itibaren, tez/proje bitiminin
sonuna kadar geçen süreyi kapsar.
Öğrenim bedeli ile ilgili faturalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü
tarafından belirlenecek kurallar dahilinde düzenlenir. (15)
Düzenlenecek belgeler
Madde 6 – (1) İlgili lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran öğrencilere bu Usul ve
Esasların bir nüshası verilerek “Bir nüshasını elden aldım.” ibaresini taşıyan bir nüshası
öğrenciye tarih belirtilerek imzalatılır ve öğrencinin dosyasında saklanır veya online öğrenci
sayfasında okunduğuna dair elektronik onayı alınır.
(2) Öğrenci, ilgili lisansüstü programına devam ettiği sürece, ilk kayıt sırasında
yürürlükte olan mali usul ve esaslara tâbidir. (16)
Diğer hükümler
Ek Madde 1 (17)
a) Program ek öğrenim bedeli ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla, program öğrenim bedeli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde ilgili
lisansüstü öğrenim için belirlenmiş azami öğrenim sürelerini kapsar. (18)
b) Burslu öğrenciler, başarısızlık nedeniyle ders tekrarlamaları durumunda, Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen ders ücreti üzerinden burs oranı uygulanarak hesaplanacak ücreti
ödemekle yükümlüdür. Kayıt dondurma veya kayıt sildirme bu ödeme yükümlülüğünü
kaldırmaz. (19)
c) Burs ve indirimlerden yararlanan öğrenciler de dahil olmak üzere, ilgili programın
zorunlu kredi sayısından fazla ders alacak öğrenciler aşağıdaki ilgili bölümün ek öğrenim
bedeli üzerinden her durumda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kayıt dondurma veya kayıt
sildirme bu yükümlülüğü kaldırmaz. Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından bu ücretler
güncellenir. (20)
d) (a) bendinde öngörülen süreleri aşan öğrenciler, burslu veya burssuz olmalarına ve
ders veya tez aşamasında olup olmadıklarına bakılmaksızın, Mütevelli Heyet tarafından
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Ek fıkra: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).
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Değişik madde: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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Ek madde: Mütevelli Heyet, 27.10.2008 (406).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 14.07.2011 (663).
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belirlenen ders başına veya tez/proje için alınan program ek öğrenim bedelini ayrıca
ödemekle yükümlüdür. (21)
e) Öğrenim bedelini banka kampanyaları veya kredi olanakları ile ödeyen öğrencilere
karşı Üniversite’nin mali sorumluluğu, Üniversite’ye fiilen ödenmiş olan meblağla sınırlıdır.
Ek Madde 2 – Aynı lisansüstü enstitü bünyesindeki programlar arasında yapılan
yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılan program için ödenecek öğrenim bedeli, yatay geçiş
yapılan programı tamamlamak için gereken süre esas alınarak yatay geçiş yapılan programın
öğrenim bedeli üzerinden hesaplanır. (22)
Yürürlük (23)
Madde 7 – (1) Bu usul ve esaslar Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer ve 2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılının İkinci Yarıyılından (Bahar Yarıyılı)
itibaren uygulanır.
(2) Bu usul ve esaslarda Mütevelli Heyetin 27.10.2008 tarih ve 406 sayılı kararıyla
yapılan ek ve değişiklikler 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılının Birinci Yarıyılından (Güz
Yarıyılı) itibaren uygulanır.
(3) Bu usul ve esaslarda Mütevelli Heyetin 14.07.2011 tarih ve 663 sayılı kararıyla
yapılan ek ve değişiklikler 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılının Birinci Yarıyılından (Güz
Yarıyılı) itibaren ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.
(4) Bu usul ve esaslarda Mütevelli Heyetin 22.02.2013 tarih ve 919 sayılı kararıyla
yapılan ek ve değişiklikler 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılının İkinci Yarıyılından (Bahar
Yarıyılı) itibaren uygulanır.
(5) Bu usul ve esaslarda Mütevelli Heyetin 30.01.2014 tarih ve 1057 sayılı kararıyla
yapılan ek ve değişiklikler, Ek 2. madde hariç olmak üzere, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim
Yılının Birinci Yarıyılında (Güz Yarıyılı) ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler hakkında;
Ek 2. madde ise kayıtlı tüm öğrenciler hakkında uygulanır. (24)
(6) Bu usul ve esaslarda Mütevelli Heyetin 04.06.2015 tarih ve 1444 sayılı kararıyla
yapılan değişiklikler tüm öğrenciler hakkında uygulanır. (25)
Geçici Madde 1 – Bu usul ve esasların “Diğer Hükümler” kenar başlıklı Ek 1.
maddesinin (a) bendinde Mütevelli Heyetin 22.02.2013 tarih ve 919 sayılı kararıyla yapılan
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Değişik bend: Mütevelli Heyet, 14.07.2011 (663).
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Ek madde: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).
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Değişik madde: Mütevelli Heyet, 22.02.2013 (919).
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Ek bend: Mütevelli Heyet, 30.01.2014 (1057).

25

Ek bend: Mütevelli Heyet, 04.06.2015 (1444).
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değişiklik 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılının Birinci Yarıyılı (Güz Yarıyılı) sonu
itibarıyla kayıtlı öğrenciler hakkında da uygulanır. (26)
Yürütme
Madde 8 - Bu usul ve esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör’ü tarafından
yürütülür.
(Ek ilga edilmiştir: Mütevelli Heyet, 27.10.2008, 406.)
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Ek madde: Mütevelli Heyet, 22.02.2013 (919).
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