
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÜCRET İADE UYGULAMA ESASLARI 

(22.11.2021 tarih, 2021/35 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısında onaylanmıştır) 

1) 2016 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesinde Psikoloji (Klinik) Yüksek Lisans programına kayıt olan 
öğrencilerin dönem uzatmaları halinde, cari yılın program ücretinin %5’ini ödemeleri gerekmektedir. 

 2) 2016 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesinde doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin dönem 
uzatmaları halinde, cari yılın program ücretinin %5’ini ödemeleri gerekmektedir.  

3) 2016 eğitim öğretim güz yarıyılı öncesinde ders yılı ödemesi yapmış olup, tez yılı ödemesini 
yapmamış olan öğrencilerden, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı tez ücreti alınacaktır.  

4) Öğrencilerin almış olduğu eğitim ve mezuniyet durumlarına göre aşağıdaki şekilde indirimler verilir:  

a) Beykent – Doğuş – Kavram mezunlarına, %50 mezun indirimi uygulanmaktadır.  

b) Başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olup; üniversitemizde eğitim almakta olan ve 
mezun olduğu yüksek öğretim kurumunun diploması ile lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için 
başvuranlara %25 indirim uygulanır.  

c) Üniversitemizde en az bir dönem önlisans, lisans veya lisans üstü eğitim almış / almakta olan 
öğrencilerin, yeni bir programa kayıtları sırasında %10 indirim uygulanacaktır. (Psikoloji anabilim dalına 
bağlı programlar hariç)  

d) İndirim uygulanacak meslek grupları ve indirim oranları her yıl üniversite yönetimince 
belirlenir. 

 e) Tezliden – tezsiz / tezsizden- tezli programa geçişte öğrencinin mevcut indirim oranı aynen 
geçerli olacaktır.  

f) Doğuş Üniversitesi – Beykent Üniversitesi-Kavram MYO aktif çalışanlarına %50 personel 
indirimi uygulanmaktadır.  

g) Personelin yakınlarına (anne – baba – eş – çocuk – kardeş) %10 indirim uygulanır. 

5) Tezsiz bölüme kayıt yaptırıp paket ücreti ödeyen öğrencilerden, tezli bölüme geçmeleri halinde 
indirimleri geçerli olmak üzere, cari yılın tezli paket ücretinden ödemiş oldukları tezsiz paket ücret 
düşülerek aradaki fark tahsil edilecektir. 

6) Tezli bölümden tezsiz bölüme geçiş taleplerinde; 

a) Eğitimin 1.dönemi içerisinde geçiş taleplerinde bulunan öğrencilere, ödemiş oldukları 
tezli program paket ücretinin %50’si iade edilir. 

b) Eğitimin 2.dönemi içerisinde geçiş taleplerinde bulunan öğrencilere, ödemiş oldukları 
tezli program paket ücretinin %20’si iade edilir. 

c) Eğitimin 3.dönemi içerisinde geçiş taleplerinde bulunan öğrencilere, herhangi bir 
ücret iadesi yapılmamaktadır. Ayrıca cari yılın TEZSİZ bölüm paket ücretinin %10’u 
alacakları her bir ders için tahsil edilmektedir. 

7) Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla indirimli olarak kayıt yaptıran öğrencilerin indirimleri normal eğitim 
öğretim süresi içerisinde geçerlidir.  

8) Tezli – Tezsiz ve Doktora Programlarında Kayıt Silme Ücret İadesi Esasları:  



a) Akademik takvimde belirtilen derslerin başlangıç tarihine kadar tezli – tezsiz yüksek lisans, 
doktora programlarında %10 kesinti ile ücret iadesi yapılır. 

b) Eğitimin 1. dönemi içerisinde kayıt sildirme taleplerinde %40 kesinti ile ücret iadesi yapılır, 
c) Eğitimin 2. dönemi içerisinde kayıt sildirme taleplerinde %80 kesinti ile ücret iadesi yapılır, 
d) Eğitimin 3. dönemi içerisinde kayıt sildirme taleplerinde herhangi bir ücret iadesi 
yapılmamaktadır.  

9) Azami süresi içerisinde kayıtlı oldukları programı mezun olamayıp kaydı silinen öğrencilere ücret iade 
işlemi yapılmaması durumunda, takip eden dönem / yıllarda, aynı veya başka bir programa kayıt 
yapmak istemesi halinde %50 indirim uygulanacaktır. 

10) Kayıt dondurduğu dönemin/yılın, müteakip döneminde/yılında ders kaydı yaptırmadan kayıt 
sildirme talebinde bulunan öğrencinin, talep tarihine bakılmaksızın ödemiş olduğu paket ücretin %25’i 
kesilerek, kalan tutar iade edilir. 

11) Senet ile ödeme yapılmamaktadır. 

12) Yüksek Lisans Özel öğrencileri aldıkları ders başına kayıtlı oldukları program ücretinin %10’u kadar 
ödeme yaparlar. (İndirimler geçerlidir)  

13) Doktora / Sanatta Yeterlik Özel öğrencileri aldıkları ders başına kayıtlı oldukları program ücretinin 
%7’si kadar ödeme yaparlar. (İndirimler geçerlidir) 

14) Bilimsel hazırlık derslerinde herhangi bir indirim geçerli değildir. (Kardeş İndirimi Hariç.) 

 

 


