2020 - 2021 GÜZ YARIYILINDA KURUM İÇİNDEN ve KURUM DIŞINDAN
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE
YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
EĞİTİM ÜCRETİ ile İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Merkezi Yerleştirme Puanına göre diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay
geçiş yapan öğrencilerden başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli veya %25
indirimli taban puanına sahip olanlara Üniversitemizdeki Güz ve Bahar yarıyıllarında ödeyeceği
ücretlerde geçerli olmak üzere (Yaz Öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 veya %25 indirim
uygulanmaktadır.
Ayrıca Hazırlık Sınıfı hariç diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz ara sınıflarına
yatay geçiş yapan öğrencilere yatay geçiş yapmadan önce öğrenim gördükleri üniversitedeki başarıları
dikkate alınarak, genel not ortalamalarına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası % 20, 4.00 üzerinden
3.50-4.00 arası % 50) üniversitemizde eğitim-öğretime başladıkları yıl akademik başarı indirimi de
uygulanmaktadır. Normal öğrenim süresi içinde genel not ortalamaları yukarıda belirtilen değerlerin
altına düşmediği sürece takip eden yıllarda da bu indirim devam etmektedir (Yatay geçiş yaptıkları yıl
Üniversitemiz hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler bir sonraki yıl Akademik Başarı İndiriminden
yararlanamazlar. Bölüme geçip bir yıl okuduktan sonra, normal öğrenim süresi içinde olmak kaydıyla
genel not ortalamalarına göre Akademik başarı Bursundan yararlanabilirler).
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencilerin ÖSYS
yerleştirme bursunu geçiş yaptığı bölüme indirim olarak taşıma koşulları Üniversitemiz Ön Lisans ve
Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’nin “Geçişlerde İndirim Koşulları” başlıklı 10. maddesi 1. fıkrasında
belirtildiği gibi uygulanmaktadır.
Üniversitemizin ücretli, %50 indirimli, %25 indirimli ve %20 indirimli eğitim ücretleri aşağıda
belirtilmiş olup, ücretin yarısı kayıt sırasında (bankaya yatırılıp dekont getirilecektir) diğer yarısı
da 2. yarıyıl başında 15-19 Şubat 2021 tarihlerinde öğrenci tarafından ödenecektir. Yarıyıl ücretine
taksit yapılmamakta olup, kredi kartı ile ödeme imkanı da bulunmamaktadır.
2021-2022 eğitim-öğretim yılı dahil takip eden yıllarda eğitim ücretine yapılacak yıllık artışlar,
bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır.
Her yarıyıl başında öğrencilerin giriş yıllarına göre ödemesi gereken ücret miktarları ve ücret
ödeme tarihleri Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmekte olup, eğitim ücretini süresi içinde
ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve ders kayıtları yapılmaz.
Yıllık Toplam Ücret (TL)
(% 8 KDV dahil)

1.Yarıyıl Ücreti (TL)
(% 8 KDV dahil)

2.Yarıyıl Ücreti (TL)
(% 8 KDV dahil)

Ücretli

51.500

25.750

25.750

%50 İndirimli

25.750

12.875

12.875

%25 İndirimli

38.625

19.313

19.313

%20 İndirimli

41.200

20.600

20.600

