
 

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ  

YATAY GEÇİŞTE UYGULANACAK ÜCRET VE BURSLAR 

 

Ortalama Şartına Göre Kurumlararası ve Kurumiçi 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.  

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ 

Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan mevcut Tercih İndirimi;kayıt olunan yılda tercih indirimi uygulanan 

kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da geçerlidir. 

Üniversitenin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; Ortalama 
Şartına Göre Kurum İçi Yatay Geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder. 
  
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. 

Kayıtlı olunan programda kazanılmış Başarı Bursu, Kurum İçi Yatay Geçiş  yapılması durumunda da 

geçerlidir. Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin Kurum İçi Yatay Geçiş  yapması durumunda, bu 

hak bir başka öğrenciye geçmez. 

 
 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ 
 
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 ve öğrencilerden birinin kendi isteğiyle üniversiteden ayrılmaması şartıyla 

mezuniyete kadar geçerli olacaktır. 

 

Şehit Ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi 

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 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 %15 eğitim 

indirimi yapılacaktır. 

 

Üstün Başarı Bursu 

DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde, Üniversitemiz tarafından belirlenen başarı 

sıralaması içerisinde yer alan öğrencilere asgari eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli 

olmak üzere verilen burstur. 



Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan 

lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler Üstün Başarı Bursu’ ndan yararlanamazlar. 

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda kesilir. 

Üstün Başarı Bursu’ndan faydalanmak isteyen öğrencileri yatay geçiş başvuru döneminde dilekçe ile ilgili 

akademik birime (fakülte/yüksekokul) başvuruda bulunmalarıgerekmektedir. 

 

Sporcu Eğitim Desteği ve Milli Sporcu Bursu  

Sporcu Eğitim Desteği yada  Milli Sporcu Bursundan yararlanmak isteyen adayların, burs detayları için yatay 

geçiş başvuru döneminde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurarak bilgi almaları gerekmektedir. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İletişim: sksofis@medipol.edu.tr 
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