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TOROS ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİMLERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 

ESASLAR 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu esaslar, Toros Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü diploma 

programlarındaki öğrencilere verilecek burs, oransal indirim ve desteklerle ilgili esasları 

belirlemektir.  

Dayanak  
MADDE 2- (1) Bu esaslar, Vakıf Yükseköğrenim Kurumları Yönetmeliği, Toros 

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları için Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve 

Esasları ve Toros Üniversitesi Lisansüstü Programları için Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali 

Usul ve Esasları esas alınarak düzenlenmiştir.  

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu esaslarda geçen; 

a) Burs: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı veya Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre 

Üniversite’ye %100 burslu yerleşen ve kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrenciler ile 

Lisansüstü giriş sınavlarında hak kazanan lisansüstü öğrencilerin ödemekle yükümlü 

olmadıkları öğrenim ücretini, 

b) Diğer İndirimler: Yükseköğretim Kurumları sınavı ve Dikey Geçiş sınavı ile ücretli 

kontenjanlara yerleşen öğrencilerden, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kişi veya gruplara 

her yıl belirlenen öğrenim ücretinde belirli oranlarda yapılan indirimleri 

c) Mütevelli Heyeti: Toros Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

ç) Oransal İndirimler: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı veya Dikey Geçiş Sınav 

sonucuna göre Üniversite’ye %75, %50 ya da %25 indirimli yerleşen ve kayıt yaptıran 

öğrencilerin öğrenim ücretlerinde yapılan indirimi, 

d) Rektör: Toros Üniversitesi rektörünü, 

e) Üniversite: Toros Üniversitesini, 

ifade eder.  

Burs ve oransal indirimlerden yararlanma 

MADDE 4- (1) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı veya Dikey Geçiş Sınav sonucuna 

göre Üniversite’ye kayıt yaptıran burslu öğrenciler normal eğitim süresince herhangi bir 

öğrenim ücreti ödemezler. 

(2) Lisansüstü giriş sınavlarında burs almaya hak kazanan öğrenciler normal öğrenim 

süresince herhangi bir öğrenim ücreti ödemezler. 

(3) Burs/oransal indirimlerden yararlanma süresi varsa zorunluk hazırlık sınıfı ve 

normal öğrenim süresi ile sınırlıdır.  

(4) Zorunlu hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden burs veya oransal indirim 1 (bir) 

yıl süre için geçerli olup, hazırlık sınıfını 2. kez tekrarlayan öğrenciler, tekrarlanan eğitim-

öğretim yılında Mütevelli heyet tarafından belirlenen ücreti öderler. 

(5) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, Toros Üniversitesi Lisans ve Önlisans 

Programları ile Lisansüstü Programları için Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esasları 

çerçevesinde öğrenim ücretini öderler. 

Diğer indirimlerden yararlanma 

MADDE 5- (1) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı veya Dikey Geçiş Sınav sonucuna 

göre ücretli kontenjanlara yerleşen öğrencilere her yıl mütevelli heyetinin kararı ile indirim 

yapılacak kişi veya gruplar ile bunlara öğrenim ücretinde uygulanacak indirim oranları 

belirlenir ve üniversiteye kesin kayıt tarihlerinden önce duyurulur.  

(2) İndirim alamaya hak kazanan öğrencilerin duyurularda belirtilen koşulları ve 

belgeleri sağlamaları durumunda indirimlerden yararlanmaları kesinleşir. 
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(3) İndirimden yararlanan öğrencilerin bu hakları normal öğrenim süresi ile sınırlıdır. 

Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler bu indirimlerden yararlanamazlar. 

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve bu 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen grup veya kişiler için belirlenen indirimlerden 

yararlanırlar ve bu hakları intibak yaptıkları öğrenim düzeyi veya sınıfı esas alınarak kalan 

öğrenim süresi ile sınırlıdır. Bu süreyi aşan öğrenciler bu indirimlerden yararlanamazlar. 

  Burs/oransal ve diğer indirimlerin kesilmesi 

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen koşullarda öğrencilerin burs, oransal indirim veya 

diğer indirimleri kesilir. Bunlar 

a) Her ne sebeple olursa olsun kayıt sildirenler veya ilişiği kesilenler   

b) Öğrenci iken hükümlü olan öğrencilerin hükümlü oldukları sürelerde 

c) Diğer indirimlerden kesin hak kazanan öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun yanlış 

beyanda bulunanlar 

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınavları sonucunda Toros Üniversitesine burslu yerleşen 

öğrencilerin bursları başarı durumlarına bakılmaksızın normal öğrenim süresi boyunca 

kesilmez. Bununla birlikte bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza 

süresince tüm bursları kesilir. Öğrencinin ikinci bir kez daha Üniversiteden uzaklaştırma cezası 

alması halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir. Üniversiteden çıkarma cezası verilen 

öğrenci daha sonra herhangi bir şekilde Üniversiteye devam hakkı kazansa dahi burs verilmez.  

Diğer hükümler 

MADDE 7- (1) Bu esaslar çerçevesinde burs veya oransal indirim veya diğer 

indirimlerden yararlanan öğrenciler hak kazandıkları en fazla bir olmak üzere en yüksek burs 

veya indirimden yararlanabilirler.  

(2) Bu esasların 5’inci madde kapsamında indirimlerden yararlanan öğrencilerden başka 

bir Yükseköğretim Kurumuna yatay geçiş yapan veya kendi isteği ile ilişiğini kesen 

öğrencilerden üniversitemize yatay geçiş veya ücretli kontenjandan yerleşen öğrencilere 5’inci 

maddedeki indirimlerden tekrar yararlanmazlar 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 8- (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Toros Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği, Toros Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları için Öğrenim 

Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esasları ve Toros Üniversitesi Lisansüstü Programları için 

Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esasları, Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite 

Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

Yürürlük ve Yürütme 
MADDE 9- (1) Bu esaslar, Üniversite Senatosunun kararı ve Mütevelli Heyeti 

onayından sonra yürürlüğe girer.  

(2) Bu esaslar Rektör tarafından yürütülür. 


