2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞTE UYGULANACAK ÜCRET VE BURSLAR
Kurumlararası ve Kurumiçi Ortalama Şartına Göre Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler kabul
edildikleri programda intibak ettirildikleri sınıfın ilan edilen ücretini ödeyeceklerdir.
Merkezi Yerleştirme Puan Türüne Göre (Ek madde 1) Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler kabul
edildikleri programın ilgili yılda hak ettikleri bursluluk oranında intibak ettirildikleri sınıfın ilan edilen ücretini
ödeyeceklerdir.
Eğitim dili Türkçe olan programlara Kurumlararası / Kurumiçi Ortalama Şartı ve Merkezi Yerleştirme Puan
Türüne Göre ( Ek madde 1 ) Yatay Geçişte, isteğe bağlı hazırlık sınıfı için yerleştiği programın %25 indirim
oranı ücreti geçerli olacaktır.
Bir programda burslu/indirimli kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler kurum içi ve
kurumlarararsı yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
Kurum İçi Yatay Geçiş
Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan mevcut tercih indirimi ;
-Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına,
-Burslu, %50 İndirimli ve %25 İndirimli kontenjanı olan programların, %25 İndirimli kontenjanına,
-Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin ücretli ve %25 İndirimli kontenjanına
Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda geçerli olacaktır.
Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan mevcut Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi, Kardeş İndirimi,
Sporcu Eğitim Desteği, Engelli Öğrenci İndirimi ve Dikey Geçiş Sınavı İndirimi Kurum İçi Yatay Geçiş
yapılması durumunda da geçerli olacaktır.
Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan Üstün Başarı Bursu; kayıt olunan yılda aynı puan türünde
öğrenci kabul eden programlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir. Bu burs
öğrenci eğitime devam ettiği sürece ilk kayıt olunan programın asgari eğitim süresi kadar geçerli olacaktır.
Kurumlararası Yatay Geçiş
Kardeş İndirimi
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti
üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır.Bu indirim zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin
birlikte öğrenim gördüğü sürece geçerli olacaktır.
Şehit Ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi
Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır. Bu indirim,
zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerli olacaktır.
Engelli Öğrenci İndirimi
Tam burslu olarak eğitim görmeyen, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan öğrencilere ayrıca %10 eğitim
indirimi yapılacaktır.

