
T.C. 

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Yarıyılında aşağıda belirtilen tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına ilk 

müracaat ve yatay geçiş yoluyla öğrenci alınacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 BELİRTİLEN KONTENJANLARA YABANCI UYRUKLU, KKTC VATANDAŞI VE YATAY GEÇİŞ 

KONTENJANLARI DA DAHİL OLUP, YABANCI UYRUKLU, KKTC VATANDAŞI VE YATAY 

GEÇİŞ KONTENJANLARI DOLMADIĞI TAKTİRDE, T.C. VATANDAŞI KONTENJANINA 

AKTARILACAKTIR. 
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Lisansüstü Program 

Adı 
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n

te
n

ja
n

 

 

A
L

E
S
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u

a
n

 T
ü

r
ü
 Başvuru 

için 

Diploma 

Koşulları 
(Aşağıdaki 

verilen 

açıklamalara 

bakınız) 

Ücret 

(KDV HARİÇ) 
(Ücretler, Burs ve 

İndirimlere İlişkin 

Detaylı Bilgi Sayfa 

Sonunda 

Verilmiştir.) 

 

 

 

BURS KONTENJANI 

 

İşletme Tezli YL Programı 15 (EA) 
(1) 

 

28.500,00 TL.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Kesin Kayıt yapan tezli yüksek 

lisans ve doktora programı 

öğrenci sayısı üzerinden 

%15’lik kısmına burs 

tanımlaması yapılarak, 

yerleştirme yapılır. Burslu kayıt 

hakkı kazananlardan kayıt 

yaptırmayan olduğu durumda, 
burs kontenjanı diğer döneme 

aktarılır. 

İşletme Tezsiz YL 
Programı 

30 - 
 (2) 

 
26.000,00 TL. 

Girişimcilik Yönetimi Tezli 
YL Programı 

15 (EA) (5) 24.000,00 TL. 

İşletme Doktora Programı 15 (EA) 
(6) 

 
28.500,00 TL. 

Sağlık Yönetimi Tezli YL 
Program 

15 (EA) 
(3) 

 
24.000,00 TL. 

Sağlık Yönetimi Tezsiz YL 
Program 

30 - 
 (4) 

 
21.500,00 TL. 

Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Tezli YL Programı 

15 (EA) 
(7) 

 
24.000,00 TL. 

Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Tezsiz YL 

Programı 
30 - 

(8) 
 

21.500,00 TL. 

Psikoloji Tezli YL 

Programı 
15 (EA) 

(9) 58.625,00 TL. 

İnşaat Mühendisliği Tezli 
YL Programı 

15 (SAY) (10) 24.000,00 TL. 

Mimarlık Tezli YL 
Programı 

15 (SAY) (11) 42.500,00 TL. 

Mühendislik ve Teknoloji 

Yönetimi Tezsiz YL 
Programı 

30 - 
(12) 21.500,00 TL. 

Bilişim Teknolojileri 
Tezsiz YL Programı 

30 - (13) 21.500,00 TL. 



ÖNEMLİ BİLGİ: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa 

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıca, öğrenim süreleri yeniden düzenlenmiş ve ilişik kesme ile 

ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Dayanak: Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmi Gazete Sayısı: 

29690  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni Görmek için (Bağlantı için Ctrl+tıklat) tıklayınız. 

ÖNEMLİ NOT: Bilimsel Hazırlık Programı uygulandığı taktirde alınan her bir dersin kredi başına 730 

TL. ücret ödenir. Bilimsel Hazırlık Programı bir yıl içinde tamamlandıktan sonra, yüksek lisans 

programına kayıt yenileme döneminde ayrıca o yıl için belirlenen öğrenim ücreti ödenir. 

Bilimsel Hazırlık Programını 1 yıl içinde tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 
 

ÖNEMLİ NOT: İşletme Doktora programının dersleri hariç, dersler 16:00-21:00 saatleri arasında 

yapılır. 

BAŞVURU İÇİN DİPLOMA KOŞULLARI 

(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (13) Lisans mezunu olmak, 

(6) Lisans ya da tezli yüksek lisans mezunu olmak.   

(9) Psikoloji, PDR lisans mezunu olmak. 
(10) İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. 

(11) Mimarlık lisans mezunu olmak. 

(12) Fen Bilimleri, Teknik Eğitim, Mühendislik, İşletme, İktisat, Ekonometri ile Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü lisans mezunu olmak. 
 

(Not: 6 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, bu 

programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuru yapamazlar.)  
 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programlara kabulü, 

belgeler üzerinden (İşletme Doktora, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Psikoloji ile Mimarlık hariç) 

değerlendirme ile yapılacaktır. Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 

Programına başvuran adayların değerlendirilmesi online mülakat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli 

Yüksek Lisans Programına başvuran adayların değerlendirilmesi yüz yüze mülakat ile İşletme Doktora 

programında ise yüz yüze yazılı bilimsel sınav ve yüz yüze mülakat şeklinde yapılacaktır.  
 

Aşağıdaki “BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN BAŞARI KRİTERLERİ” ne 

bakınız. 

 
 

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN BAŞARI KRİTERLERİ 
 

Tezli Yüksek 

Lisans 
 Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurmak isteyen adayların, ALES’ten, 

başvuracakları programın puan türünde en az 55.00 puan almış olmaları 

gerekmektedir. (Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve 

uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55.00 ALES puanına eşdeğer bir 

puan almış olmalıdır.) 

 Yüksek lisans programlarına, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş 

hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının başvurularında, ALES şartı aranmaz. Mezun olduğu lisansüstü 

programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, puan türüne 

bakılmaksızın adayların ALES puanları 55 olarak hesaplamalara dahil edilir. 

 Bu adaylar, daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından 
farklı bir alanda başvuru yapabilir. 

 

Tezsiz Yüksek 

Lisans 
 Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır. 

Doktora  Doktora programlarına başvurmak isteyen adaylarda aşağıda verilen başarı kriterleri 

aranmaktadır. 

 Lisans derecesi ile başvuranlar için: 
1. ALES’ten başvuracakları programın puan türünde en az 80.00 puan almış olmak. 

(Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve uluslararası 

düzeyde kabul gören sınavlardan en az 80.00 ALES puanına eşdeğer bir puan 

almış olmalıdır.) 

2. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanların yasal geçerlilik 
süresi göz önünde bulundurulur. 
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 Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için:   

1. ALES’ten başvuracakları programın puan türünde en az 55.00 puan almış olmak 

(Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve uluslararası 

düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55.00 ALES puanına eşdeğer bir puan 

almış olmalıdır.) 

2. Doktora programına, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde 

uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının 

başvurularında, ALES şartı aranmaz. Mezun olduğu lisansüstü programa 

girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, puan türüne 
bakılmaksızın adayların ALES puanları 55 olarak hesaplamalara dahil edilir. 

3. Bu adaylar, daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta 

yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 

bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanların yasal geçerlilik 

süresi göz önünde bulundurulur. 

ÖNEMLİ NOT:6 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans 

programına kaydolup, bu programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile 

doktora programlarına başvuru yapamazlar. 

BAŞVURU TAKVİMİ 

Ön Başvuru: Adaylar, 23 Haziran-2022 / 02 Eylül 2022 tarihleri arasında 

(http://www.toros.edu.tr) adresindeki üniversite duyuruları bölümünden 

aday başvuru formunu düzenleyip ön başvuru yapacaklardır. 
 

Başvuruların Tamamlanması: Ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu ile gerekli 

belgeler kesin kayıt sırasında teslim edilecektir.  
 

Başvuru Tarihi: 23 Haziran-2022 / 02 Eylül 2022 

Başvuru Adresi: Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 45 Evler Kampusu, 

Bahçelievler Mahallesi, 1839 Sokak, No:15- 33140, Yenişehir/ Mersin 
 

Yeri : Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 45 Evler Kampusu, Bahçelievler Mahallesi, 1839 

Sokak,  No:15- 33140, Yenişehir/ Mersin  
 

İşletme Doktora Yüz Yüze Yazılı Bilimsel Sınav  

Tarihi   :06 Eylül 2022 (Yazılı bilimsel sınav için mazeret kabul edilmeyecektir.) 

Saati     :10:00 

Yeri      :Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  

              45 Evler   Kampüsü, Bahçelievler Mahallesi, 1839 Sokak, No:15 33140, Yenişehir/MERSİN 
 

İşletme Doktora Yüz Yüze Mülakat 

Tarihi : 06 Eylül 2022 (Mülakat için mazeret kabul edilmeyecektir.) 
Saati :14:00 

Yeri      :Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 
              45 Evler Kampüsü, Bahçelievler Mahallesi, 1839 Sokak, No:15- 33140, Yenişehir/Mersin 
 

Mimarlık Çevrimiçi Mülakat  

Tarihi : 06 Eylül 2022 (Mülakat için mazeret kabul edilmeyecektir.) 

Saati :10:00 

Yeri       :Çevrimiçi 
 

Psikoloji Çevrimiçi Mülakat  

Tarihi : 06 Eylül 2022 (Mülakat için mazeret kabul edilmeyecektir.) 

Saati :10:00   

Yeri       :Çevrimiçi 
 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüz Yüze Mülakat   

Tarihi : 06 Eylül 2022 (Mülakat için mazeret kabul edilmeyecektir.) 

Saati :10:00   

Yeri      :Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 

              45 Evler Kampüsü, Bahçelievler Mahallesi, 1839 Sokak, No:15- 33140, Yenişehir/Mersin 

Sonuçların İlan Tarihi        : 08 Eylül 2022 
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Adayların sonuçları ve diğer duyurular Toros Üniversitesi/Akademik/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Web 

Sayfasında Duyurular Bölümünde(https://www.toros.edu.tr/anasayfa/lisansustu-egitim-enstitusu) ve 

ilan panosunda verilecektir. 

 

KESİN KAYIT - DERS KAYIT TARİHLERİ, YERİ 

 
Asil Aday Kesin Kayıt Tarihi        : 

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihi    :  

 

Kesin Kayıt Yeri:   

 

 

Asil Öğrenci Ders Kayıt Tarihi: 

Yedek Öğrenci Ders Kayıt Tarihi: 

12-23 Eylül 2022 

26-30 -Eylül 2022 

Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 45 Evler Kampusu, 

Bahçelievler Mahallesi, 1839 Sokak, No:15- 33140, Yenişehir/ Mersin 

 

12-23 Eylül 2022 

26-30 -Eylül 2022 

 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER (DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS) 
 

1. İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı. 

2. Diploma veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki 

bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından 

onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) 

3. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarında ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en 

az 55.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi. (ALES’in geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.) 

4. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı 

aranmaz. 
5. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı 

aranmaz. 

6. ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen GraduateRecordExamination (GRE) veya 

Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç 

belgesi. 

7. Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların Lisans not çizelgeleri.      

(aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) 

8. Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri.      

(aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) 

9. Doktora programı için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden 
başarılı olduğunu gösteren (en az 55,00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen başka bir sınavdan 

eşdeğer bir puan) belge. 

10. Nüfus cüzdan fotokopisi. 

11. 2 adet fotoğraf. 

12. Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi. 
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NOTIFICAION ON APPLICATION DOCUMENTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS 
 

ACCORDING TO THE OUR REGULATION, THE APPLICATION REQUIREMENTS ARE AS FOLLOWS 

 
1-To have Bachelor's degree or a thesis master's degree Equivalency Certificate, which is approved by the Council of 
Higher Education, 

2-Foreign students who are applying for the PhD programs and proficiency in arts porgrams, are required to have 

receiveda minimum of 55 points from the foreign language examinations conducted by the OSYM from one of the 

languages of English, German, French, Italian, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Japanese, Persian or Foreign Language 

Exam Result Document belonging to one of the international foreign language exam srecog nized by the Council of  

Higher Education. 

3-Ful fill the other requirements determined by the Administrative Board of the Institute for the program, 
4-Candidates who apply to Doctoral programs need to submit a notarized copy of MA Diploma. Candidates who apply 

an integreed Doctoral programs need a submit a notarized copy of BA diploma (Both diplomas must be approved by 
Council of Higher Education as certificate of equivalency) Both candidates need to submit notorized copies of all 
Transcripes and the translations which must be approved by notery. They need to certify that they know and speak Turkish 
to be sufficient for following the post-graduate lessons with the document of Turkish examination proficiency result 
given by the related centres or the Departments of Turkish Language. 

 

DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION AND FINAL REGISTRATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

 

1. Application form (provided from the Institute) 

2. Notarized photocopy of diploma or temporary graduation certificate with their Turkish translations 

                3. Notarized photocopy of the transcript with itsTurkish translation, 
                4. Notarized photocopy of foreign language certificate (except for non-thesis graduate students) 

5.  Passport copy,(druring aplication) 

6. Notarized photocopy of foreign language certificate for PhD students, 

7. Photocopy of theTurkish languages proficiency certificate 
8. Candidates are required to submit minimum of 55 points from ALES, 149 points from GRE and 450 points                
from GMAT exams for doctoral programs and master programs with thesis , 

9. Photocopy of ID card 

10. 2 photos 

11.Bank receipt of advance payment (requested during the final registration) 

12.Notarized original or photocopy of appropriate visa taken from the foreign representative offices of the 

Republic of Turkey (requested during the final registration)  

13.Residence permit for studying (requested during the final registration) 

 

 
 

GENEL NOT ve AÇIKLAMALAR 
 

1. Belgelerin asılları Enstitümüz tarafından görüldükten sonra fotokopilerinin onay işlemi yapılabilecektir. 

2. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kayıt için belirlenen ve duyurusu yapılan günlerde kayıtlarını 
yaptırmadıkları takdirde daha sonra kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir. 

3. Başvuru belgeleri kişilere iade edilmeyecektir. 

4. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES ve yabancı dil koşulu 
aranmamaktadır. 

5. ALES, yabancı dil ve not çizelgesi belgelerinin kontrolü kesin kayıt esnasında Enstitü tarafından 
yapılacak olup, herhangi bir sorun tespitinde adayın başvurusu iptal edilecektir. 
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Yatay geçişler, Enstitümüz web sayfasında bulunan “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır. 

 

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin 18 Temmuz 2022 / 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 

aşağıdaki belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında 

başvuru kabul edilmeyecektir.  

 

Yeri  : Toros Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 45 Evler Kampusu, Bahçelievler Mahallesi, 

1839 Sokak,  No:15- 33140, Yenişehir/ Mersin 

 

Yatay geçiş başvurularında aşağıdaki belgeler istenir: 
1) Yatay geçiş gerekçesini belirten dilekçe, 

2) Lisansüstü öğrenci belgesi (son 30 gün içinde alınmış), 

3) Kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersleri, kredi saatleri ve başarı notlarını  

    içeren not durum belgesi (aslı veya onaylı örneği), 

 

4) Not durum belgesindeki derslerin içerikleri (öğrenim görülen enstitüden onaylı), 

5) Disiplin cezası almadığını gösterir belge (aslı veya onaylı örneği), 

6) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesi (onaylı örneği), 

7) ALES belgesi (doktora ve tezli yüksek lisans programlar için), 

8) Yabancı dil başarı belgesi (doktora programı için) 

9) Nüfus cüzdan fotokopisi, 

10) Fotoğraf (2 adet), 

11) Askerlik durum belgesi (erkek öğrenci adayları için). 

 

 

ÜCRET ÖDEME BİLGİLERİ 

 
Programa kabul edilen adaylar ile yatay geçişi kabul edilen adaylar, kesin kayıt tarihlerinde 

enstitü tarafından verilen ödeme belgelerini doldurarak, Üniversitemiz Bahçelievler Kampüsündeki 

Mali İşler Daire Başkanlığına ödemesini yaparak, ödeme yaptığına ilişkin belge ile Enstitümüze 
gelerek öğrenci bilgi sistemindeki (kimlik bilgileri, iletişim vb.) bilgi girişi işlemini yaptıktan sonra 

kesin kayıt işlemini tamamlar. 
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BURSLAR 

Doktora programı ile Tezli Yüksek Lisans Programları için: 

Her bir programa kesin kayıt yaptıran öğrencilerden %15‘i kadar öğrenciye %100 burs 

verilecek olup, burs değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

 

 
 

Doktora Programı Bursu  

Değerlendirme Kriteri Değerlendirme Oranı 

Bilimsel Sınav ile Mülakat Ortalaması %30 

Yüksek Lisans Not Ortalaması %10 

ALES Eşit Ağırlık Notu %50 

Yabancı Dil Puanı  %10 

Kesin kayıt yapan öğrencilerden, değerlendirme oranları uygulanarak elde edilen en 

yüksek puandan en düşük puan sıralamasına göre en yüksek puanlı öğrencilerden 

%15’i kadar öğrenciye %100 burs verilecektir. 

Aday başarı puanlarının eşit olması durumunda yayın yapmış olmak tercih nedenidir.   

 

 

 

 

Tezli Yüksek Lisans Programları Bursu 

Değerlendirme Kriteri Değerlendirme 

Oranı 

Lisans Not Ortalaması %50 

ALES Eşit Ağırlık Notu (sosyal bilimler programları için) 

ALES Sayısal Notu (fen bilimleri alanları için) 

%50 

Kesin kayıt yapan öğrencilerden, değerlendirme oranları uygulanarak elde edilen en 

yüksek puandan en düşük puan sıralamasına göre en yüksek puanlı öğrencilerden 

%15’i kadar öğrenciye %100 burs verilecektir. 
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AÇIKLAMALAR : 

 
1)Tezli Yüksek lisans paket programı ücreti olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) süreyi kapsamaktadır. 2 yıllık (4 

yarıyıl) sürenin sonunda ders+seminer’ini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 2 yıllık (4 yarıyıl) 

sürenin sonunda ders+seminer çalışmasını tamamlayan, sadece tez çalışması olanlar, 2 yıllık (4 yarıyıl) 

süre sonrasındaki,1 yıl (2 yarıyıl) süre için, her yarıyıl için ek ücret ödemesi yapar.  Bu süre içerisinde de 

tez çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

2)Tezsiz Yüksek lisans paket programı ücreti olup,1,5 yıllık (3 yarıyıl) süreyi kapsamaktadır. Bu süre 

sonunda ders+proje çalışmasını tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

3) Doktora paket program ücreti olup, 4 yıllık (8 yarıyıl) süreyi kapsamaktadır.4 yıllık (8 yarıyıl) sürenin 

sonunda kalan 2 yıl (4 yarıyıl) süre için, her yarıyıl için ek ücret ödemesi yapar.  

4)Kredili dersleri tamamlamayan Tezli Yüksek lisans derecesi ile başvuranların 2 yıllık (4 yarıyıl) 

sürenin sonunda, Lisans derecesi ile başvuranların ise 3 yıllık (6 yarıyıl) süre sonunda ilişiği kesilir. 

5)Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, 

ancak tez çalışmasını, Tezli Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar 6 yıl (12 yarıyıl), Lisans derecesi 

ilebaşvuranlar7 yıl (14 yarıyıl) sonuna kadar tamamlayamaz ise ilişiği kesilir. 

6) Paket program ücretinin tamamını kayıt dönemleri içerisinde ödeyenlere %5 peşin 

İndirimi uygulanır (Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde peşin indirimi uygulanmaz) 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ ÜCRET 

TÜM PROGRAMLAR 730 TL. (KREDİ BAŞINA)  

Bilimsel Hazırlık Dersleri: 
1. Kesin kayıt yaptırıp, bilimsel hazırlık dersleri alacak olan öğrenciler,  programların normal ücretine 

ek olarak kredi başına öğrenim ücreti öder. Bilimsel hazırlık programını tamamlayan öğrenciler, 

lisansüstü programın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini öder. 

2. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Madde 10/(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 1 yıl (2 yarıyıl)’dır. Bu süre dönem 

izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda 

geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. 

NOT : Bilimsel Hazırlık Programını 1 yıl (2 yarıyıl) içinde tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

 

ÜCRET (KDV HARİÇ) 

 

İşletme Tezli YL Programı 
28.500,00 TL.  

 

İşletme Tezsiz YL Programı 26.000,00 TL. 

Girişimcilik Yönetimi Tezli YL Programı 24.000,00 TL. 

İşletme Doktora Programı 28.500,00 TL. 

Sağlık Yönetimi Tezli YL Program 24.000,00 TL. 

Sağlık Yönetimi Tezsiz YL Program 21.500,00 TL. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli YL 
Programı 

24.000,00 TL. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz YL 
Programı 

21.500,00 TL. 

Psikoloji Tezli YL Programı 58.625,00 TL. 

İnşaat Mühendisliği Tezli YL Programı 24.000,00 TL. 

Mimarlık Tezli YL Programı 42.500,00 TL. 
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz 
YL Programı 

21.500,00 TL. 

Bilişim Teknolojileri Tezsiz YL Programı  21.500,00 TL. 



Peşin Olarak Banka Hesabına Ödeme 

 
Öğrenim ücretinin tamamını peşin nakit olarak ödemek isteyen öğrencilerimiz %5 indirimli olarak 

aşağıda hesap numaraları bulunan bankalardan herhangi birine “TC Kimlik Numarası-Öğrencinin Adı 

Soyadı-2022-2023 öğretim ücreti” açıklaması ile yatırabilirler. 

 

 

 BANKA ADI ŞUBESİ IBAN NO. 

İş Bankası Pozcu Şubesi TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82 

Garanti Bankası Babil Caddesi Şubesi TR94 0006 2001 2220 0006 2997 62 

 

 

Kredi Kartı ile Tek çekim ve Taksitli Ödeme 
 

Bahçelievler Kampüsündeki muhasebe birimine giderek ücretin tamamı peşinatsız kredi 

kartına 9 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Sadece TEB Bankası kredi kartı ile 10 taksit şeklinde 

tahsil edilmektedir. Taksitlendirme sadece İş Bankası: Maximum-TEB Bankası: Bonus-Akbank: 

Axess - Vakıfbank : Word-Garanti Bankası: Bonus-QNB Bankası: Kart Finans özelliği olan kredi 
kartlarına yapılabilmektedir. Kredi kartı ile tek çekim ödemelerde indirim uygulanmamaktadır. 
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