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İstanbul Aydın Üniversitesi 

Eğitim-Öğretim Ücret Uygulamaları Hakkında Yönerge 

                                                     BİRİNCİ BÖLÜM 

                                 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar  

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı ön lisans, lisans ve 

lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler ile özel statüde öğrenim gören öğrencilerin 

öğrenim ücretlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarda öğrenim gören öğrenciler ile özel statüde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim 

ücretlerinin uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

DAYANAK  

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 

üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlamalar 

Madde 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini, 

b) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

c) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, 

d) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulu, 

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, 

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığını, 

g) Veli: Öğrencinin ilgili dönem ödemesini üstlenen kişi, 

h) Yıllık öğrenim bedeli: Mütevelli Heyeti tarafından ilgili Eğitim ve Öğretim Yılı için 

belirlenen yıllık öğrenim bedelini, 

i) Yarıyıl: Bir eğitim ve öğretim yılının, yerine göre Güz (Birinci) Yarıyılını veya Bahar 

(İkinci) Yarıyılını, 

İfade etmektedir. 

                                                       İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversite öğrenim ücretleri ve burslar 

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her 

akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından öğrenime devam etmekte olan ve yeni kayıt 

olacak öğrenciler için, yıllık olarak belirlenir ve ilan edilir. 



(2) Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin 

kayıtları yapılmaz, yenilenmez ve dondurulmaz. Bu öğrenciler hiçbir şekilde öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

(3) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet 

bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mütevelli 

Heyeti onayı ile belirlenir. 

 (4) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversite Tarafından kendisine taahhüt edilen süre ve 

koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen 

öğrencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim 

ücreti, burs ve burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenir. 

(5) Üniversite tarafından verilen tüm burslar lisans programlarında zorunlu Hazırlık Eğitimi 

için 1 yıl, program için 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl, önlisans programlarında zorunlu Hazırlık 

Eğitimi için 1 yıl, program için 2 yıl olmak üzere toplam 3 yıl geçerlidir. Yatay geçiş ile gelen 

veya transfer dersleri ile intibakı yapılan öğrencilerin bursları intibakı yapılan yarıyıl itibarıyla 

normal eğitim süresince geçerlidir.  

(6) Kendi isteğiyle ayrılan, herhangi bir sebeple ilişiği kesilen veya uzaklaştırma cezası alan 

öğrenci ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür, yaptığı ödemelerin iadesi 

yapılmaz. 

(7) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında 

öğrenim ücretine tabidir.Yaz okulu ücreti, öğrencinin aldığı dersin kredisi üzerinden hesap 

edilir. Her yıl, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenir. 

Üniversiteye kayıt ve kayıt yenileme 

MADDE 6 – (1) Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan 

kaybeden, sundukları belge ve beyanların yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin 

bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Mezun olsalar dahi 

kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve mevzuat hükümlerine 

göre işlem başlatılır ve  yatırmış oldukları ücret iadeleri yapılmaz. 

(2) Normal eğitim süresinde mezun olmayan lisansüstü öğrencilerinin uzatma dönemleri 

için ödenecek ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.  

(3) Öğrenci, yıl/yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için, geriye yönelik mali 

yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin 

yıl/yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 

(4) Süresi içerisinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders 

ekleme bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli 

olarak kayıt yenileyen öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

(5) Öğrencinin ders kaydı yaptırmadan geçirdiği süre öğrenim süresine dahil edilir ve giriş 

yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. 



(6) Önlisans ve Lisans öğrencileri, kayıt dondurma talebinden önce muhasebe kayıt 

işlemlerini yapmış olmalıdırlar. Kayıt dondurulan öğrencinin ödediği ücret bir sonraki 

yılın eğitim ücretinden düşülecek, öğrenci bir sonraki yılın farkını ödeyecektir.  

(7) Kaydını yenileyen öğrenciler, derse devamlarına ve sınavlara katılıp katılmadığına 

bakılmaksızın ilgili öğretim yılındaki ücreti ödemekle yükümlüdür. 

(8)  Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yıl/yarıyıl derslere ve sınavlara 

giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(9) İlgili yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretini Mütevelli Heyetinin belirlediği ödeme 

seçeneklerinden, banka aracılığı ile taksitlendirme yöntemiyle ödemek isteyen öğrenci 

veya velisi, Üniversitenin belirttiği bankanın ödemelerini gerçekleştirebilmesi için, 

ilgili bankanın gerekli tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Banka ödemeleri için kefil olan 

kişi, eğitim yılı ödemesi tamamlanmadan kefilliğini iptal ettiremez. 

(10) Sınıf/bölüm/burs durumlarında değişiklik olması halinde ücretlere yansıyacak 

değişiklikler öğrenci ve velisi tarafından peşinen kabul edilmiş olur. 

(11)  Peşin ücret ödemeleri Üniversite tarafından, taksit ödemeleri banka tarafından 

belirtilen hesaba yapılmalıdır. Ödemelerin belirtilenden başka bir hesaba 

yatırılmasından doğacak faiz vb. alacakların sorumluluğu öğrenci ve veliye aittir. 

Üniversite kayıtlarında gözükmeyen ödemelerin yapıldığını iddia eden veli veya 

öğrenci, ödeme yapıldığına dair makbuz, banka dekontu ibraz etmesi gerekir. 

(12)  Öğrenci ve velisi gecikmiş borçlarından dolayı Üniversite tarafından öğrenciye 

sağlanmış olan bilgi sistemlerinde kısıtlamaya gidilmesini kabul etmiş sayılır. 

(13)  Veli, bankadan öğrenim ücretinin ödenmesi için açılan hesabının ekstresini ve 

bakiye bilgilerinin Üniversite tarafından alınmasını ve hesapta bulunan üniversitenin 

alacak miktarı olan kısmını bankadan talep etme hakkı olduğunu kabul eder. 

(14)  Öğrenci ve velisi, öğrencinin Üniversiteye ait tüm kampüslerinde çekilecek 

fotoğraflarının kitap, dergi, gazete, broşür, el ilanları, tanıtım kitapçıkları, internet ve 

Türkiye genelinde bilboardlarda kullanılmasına izin vermiş olur. Bu kullanımlardan 

dolayı üniversiteden herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacağını 

kabul eder. 

(15)  Öğrenci ve velisi üniversiteye bildirmiş olduğu iletişim bilgilerine üniversite 

tarafından tanıtıcı ve bilgilendirici mesajların gelmesini kabul eder. 

(16) Öğrenci ve velisi, üniversitenin öğrenci adına tanımlamış olduğu mail adresine 

elektronik yolla tebligat yapılmasını ve yapılan tebligatın tüm yasal sonuçları ile geçerli 

olacağını kabul eder. 

(17) Üniversiteye kayıt olan öğrenci ve ilgili dönem ücret ödemesini üstlenen veli bu 

iç yönerge koşullarını kabul etmiş olur.  

 

Üniversiteden ayrılma ve ilişik kesilmesi 

 

Madde 7 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler kaydını sildirmek için Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına başvurur. Bu öğrenciler öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, 

kendi isteğiyle ayrılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa dahi, 

geçmiş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim yılı dahil olmak üzere mali taahhütlerini 

yerine getirmesi gerekir. 

(2) KAYIT YENİLEME ÖĞRENCİSİ; Akademik takvim esas alınarak güz dönemi 

başlamadan önce kayıt sildiren öğrencinin sözleşmesi fesih edilir, ücret tahakkuk 

ettirilmez. Güz dönemi başladıktan sonra kayıt sildiren öğrencilerden güz dönemi 



ücreti, -devam durumuna, ders seçimi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın- tahsil edilir. 

Bahar dönemi başladıktan sonra kayıt sildiren öğrencilerden tüm yıl ücreti, -devam 

durumuna, ders seçimi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın- tahsil edilir. 

(3) YENİ KAYIT ÖĞRENCİSİ; Akademik takvim esas alınarak güz dönemi başlamadan 

önce kayıt sildiren öğrencinin, sözleşme tutarının %10 u tahsil edilir, sözleşmesi fesih 

edilir. Güz dönemi başladıktan sonra kayıt sildiren öğrencilerden güz dönemi ücreti, -

devam durumuna, ders seçimi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın- tahsil edilir. Bahar 

dönemi başladıktan sonra kayıt sildiren öğrencilerden tüm yıl ücreti, -devam durumuna, 

ders seçimi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın- tahsil edilir. 

(4) Yaz okulu öğrenimi için ders seçimlerini tamamlayıp, ödemesini gerçekleştiren 

öğrencilere, başvurulan dersin yaz dönemi eğitiminin açılması durumunda veya 

öğrencinin Üniversiteden ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz. 

(5) Formasyon programlarına kayıt yaptıran öğrencilere ilişik kesmeleri durumunda ücret 

iadesi yapılmaz. 

(6) Özel Yetenek ile ön kayıt ya da kesin kayıt yaptıran öğrencilerden Mütevelli Heyetin 

belirlemiş olduğu bedel peşinat olarak alınır. Öğrencinin herhangi bir vakıf veya devlet 

üniversitesine merkezi yerleştirme sonucuyla yerleşmesi durumunda, alınan peşinatın 

%75’i durumun belgelenmesi koşuluyla iade edilir. Öğrencinin herhangi bir vakıf veya 

devlet üniversitesine özel yetenek sınavı ile geçmesi durumunda alınan peşinat bedeli 

iade edilmez. 

(7) Yüksek lisans tezli ve tezsiz programlarına, kayıtlı öğrencilerin ilişik kesmeleri 

durumunda,           -üniversite tarafından sağlanan erken kayıt indirimi dikkate 

alınmaksızın-  

a. Yeni kayıt olduğu akademik yılda, ilan edilen akademik takvime göre dersler 

başlamadan önce ilişik kesmeleri durumunda program ücretinin %5 i cezai şart 

olarak alınır. 

b. Eğitim başladıktan sonra 1.dönemin sonunda veya içinde ilişik kesmeleri 

durumunda, dönem ücreti ve ilan edilen program ücretinin %10 u tutarında cezai 

şart olarak alınır. 

c. Eğitim başladıktan sonra 2. 3. Ve 4.dönemin içinde ilişik kesmeleri durumunda, 

dönem ücreti ve ilan edilen program ücretinin %20 si tutarında cezai şart olarak 

alınır. 

(8) Doktora programları ve sanatta yeterlilik programlarına yüksek lisans derecesi ile 

kayıtlı öğrencilerin ilişik kesmeleri durumunda,  

a. Yeni kayıt olduğu akademik yılda, ilan edilen akademik takvime göre dersler 

başlamadan önce ilişik kesmeleri durumunda program ücretinin %5 i cezai şart 

olarak alınır. 

b. Eğitim başladıktan sonra 1. 2. Ve 3. Dönemin sonunda veya içinde ilişik 

kesmeleri durumunda, dönem ücreti ve ilan edilen program ücretinin %10 u 

tutarında cezai şart olarak alınır. 

c. Eğitim başladıktan sonra 4. 5. Ve 6.dönemin sonunda veya içinde ilişik 

kesmeleri durumunda, dönem ücreti ve ilan edilen program ücretinin %20 si 

tutarında cezai şart olarak alınır. 

(9) Doktora programlarına ve sanatta yeterlilik programlarına lisans derecesi ile kayıtlı 

öğrencilerin ilişik kesmeleri durumunda,  



a. Yeni kayıt olduğu akademik yılda, ilan edilen akademik takvime göre dersler 

başlamadan önce ilişik kesmeleri durumunda program ücretinin %5 i cezai şart 

olarak alınır. 

b. Eğitim başladıktan sonra 1. 2. 3. 4. Ve 5. Dönemin sonunda veya içinde ilişik 

kesmeleri durumunda, dönem ücreti ve ilan edilen program ücretinin %10 u 

tutarında cezai şart olarak alınır. 

c. Eğitim başladıktan sonra 6. 7. 8. 9. Ve 10. Dönemin sonunda veya içinde ilişik 

kesmeleri durumunda, dönem ücreti ve ilan edilen program ücretinin %20 si 

tutarında cezai şart olarak alınır. 

(10) Lisansüstü programlarına ve sanatta yeterlilik programlarına kayıtlı olan uzatma 

dönemindeki öğrencilerin ilişik kesmeleri durumunda, önceki dönemlere ait ve 

bulunulan eğitim dönemine ait mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları esastır. 

Öğrencilerin ders seçimleri ve tez atamalarının olup olmaması dikkate alınmaz. 

(11) Acente aracılığıyla gelen öğrenciler, ödemesi gereken toplam miktarın tamamını 

ödemeden üniversiteden ayrılırsa, Üniversite tarafından ödenen acente komisyonu 

öğrenciden tahsil edilir. 

(12)  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince; bütünleme/tek ders 

nedeniyle ortaöğretim mezuniyet belgesi bulunmayıp geçici kaydı alınan öğrencilerin; 

mezuniyet belgelerini belirlenen tarihe kadar teslim etmemeleri halinde kayıtlarının 

silinip eğitim aldıkları dönemin ücreti tahsil edilecektir. 

(13)  Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçiş yapan öğrencinin, eğitimin henüz 

başlamamış olduğu ilgili dönem için ödemiş olduğu ücret iade edilir. 

(14) Yukarıda yer alan tüm maddelerin uygulanmasında, öğrencinin Üniversite’ye 

yaptığı başvurunun tarihi esas alınır. 

                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İlgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu (29/08/2019 tarih ve 2019/12 sayılı) 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve öğrenimine devam eden tüm öğrenciler 

hakkında uygulanır. 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 


