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İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2009-2010
eğitim-öğretim yılında yatay geçişle kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli
belgeler, başvuru tarihleri ve bu amaçla açılan kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir.
Üniversitemize yapılacak yatay geçiş başvurularının doğrudan ilgili fakülte dekanlıkları ile
yüksekokul ve enstitü müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
BAŞVURU TARİHİ:
13 Temmuz-07 Ağustos 2009 tarihleri arası Tıp Fakültesi 4.sınıf için
13 Temmuz-04 Eylül 2009 tarihleri arası resmi çalışma saati sonuna kadardır.
KOŞULLAR :
1- Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından
denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2- Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin yatay geçişleri yapılabilir.
3- Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci, ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu
olduğu tüm dersleri almış ve sınavlarını başarmış olmalıdır. Ayrıca, Bağıl
Değerlendirme Sisteminde Ağırlıklı Genel Not ortalamasının (AGNO) en az 2,5 Bağıl
Değerlendirme Sistemi dışında ise, Genel Not Ortalamasının (kaydının yapılacağı
yarıyıla geçiş notları dahil) en az % 60 olması gerekir.
4- İstanbul Bilim Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulları’nın ilk
sınıfları ile Tıp Fakültesi son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. Ancak, İstanbul dışındaki
kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli olarak kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin sürekli olarak İstanbul’a atanmaları halinde, bakmakla yükümlü
oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, bulundukları öğretim programına
kaydoldukları yıldaki puanları, girecekleri programın taban puanından yüksek olması
ve bu hususun resmi belgelerle kanıtlanması koşuluyla, eşdeğer öğretim programının
son öğretim yılı dışında her yarıyıla, öğretimin başlamasından itibaren en geç bir ay
içinde yatay geçiş için başvurabilirler.
5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ve yurtdışındaki üniversitelerden yapılacak yatay
geçişlerde Yükseköğretim kurulu kararıyla denklikleri kabul edilmeyen yükseköğretim
kurumlarından yatay geçiş yapılamaz.
6- Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda,
yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve 3. üncü maddede
belirtilen koşulları taşıması gerekir. İlk yıl sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim
kurumlarından ilk yıl sonunda yatay geçiş yapılamaz. Ancak, ana veya babası, devlet
hizmetinde görevliyken, görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ve
İstanbul’da ikamet eden, işçi ise kesin dönüş yapan ve İstanbul’da ikamet eden
öğrenci yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını
başarı ile vermiş olması halinde, yatay geçiş başvurusu yapabilir.

7- Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında Türkçe öğretim yapılan üniversitelerden
gelen eşdeğer yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yatay geçiş talepleri,
yurtdışı yatay geçişler arasında değerlendirilir.
BAŞVURU:
1- Başvurular, dilekçeyle üniversitemizin ilgili fakülte dekanlıkları ile yüksekokul ve
enstitü müdürlüklerine, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan
öğretim programı belirtilir ve gerekli belgeler eklenir.
2- Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan
katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerin de
eklenmesi gerekir.
GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün
dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin
(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi (transkript yabancı dilde ise, noterlikçe
onaylı çevirisiyle birlikte verilecektir.)
2- ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin resmi onaylı fotokopisi,
3- Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan ana veya babasının İstanbul’daki bir göreve
tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi
ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ
TIP FAKÜLTESİ

2.SINIF
Yurtiçi Yurtdışı
6
2

3.SINIF
Yurtiçi Yurtdışı
6
2

4.SINIF
Yurtiçi Yurtdışı
6
2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji

3

1

3

1

-

-

FLORENCE NİGHTİNGALE HAST.HEMŞİRELİK
YÜKSEKOKULU
Hemşirelik

4

-

3

-

4

-

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3
3
3

1
1
1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (Paramedik)
Anestezi Teknikerliği
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu
Radyoloji Teknikerliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuar

3
-

1
2.yarıyıl

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ *
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Hemşirelik Yükseklisans Programı

•

2
5

1
2

En az bir yarıyılını tamamlamış, ancak ikinci yarıyıldan ders almamış öğrenciler
başvurabilir.

