T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş ve
kurumlararası yatay geçiş kayıtları 22 Ağustos-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgeler aşağıya çıkarılmıştır.
YURTİÇİNDEN YATAY GEÇİŞ İLE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Nüfus cüzdanı örneği
2- İkametgah belgesi
3- 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden kişiyi kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
4- Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu (Öğrenim ücretinin taksitli ödenmesi
halinde peşinatın ödendiğine ilişkin banka dekontu ile bankadan alınacak Eğitim Kredisi
onay yazısı)
- Öğrenim ücreti Akbank Zincirlikuyu Şubesi (Şb.Kodu 436) nezdindeki 102800 nolu
hesabına (IBAN TR48 0004 6004 3688 8000 1028 00) yatırılacaktır.
ÖZEL KOŞUL:
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıt
yaptıracak öğrencilerin; devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi
almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor
almaları(Öğrencinin boy ve kilosunun Sağlık Kurulu Raporunda belirtilmesi gerekmektedir.),
program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını
tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak,
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken
sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip
olmaları gerekmektedir.
YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İLE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Lise diplomasının aslı
2- ÖSS Sonuç Belgesi
3- Nüfus cüzdanı örneği
4- İkametgah belgesi
5- 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden başı açık
kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
6- Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu (Öğrenim ücretinin taksitli ödenmesi
halinde peşinatın ödendiğine ilişkin banka dekontu ile bankadan alınacak Eğitim Kredisi onay
yazısı)
- Öğrenim ücreti Akbank Zincirlikuyu Şubesi (Şb.Kodu 436) nezdindeki 102800 nolu
hesabına (IBAN TR48 0004 6004 3688 8000 1028 00) yatırılacaktır.
7- Transkript belgesi ve tercümesinin aslı

