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İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokuluna 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde kurumiçi yatay geçişle
kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve bu amaçla
açılan kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir.
Yatay geçiş başvurularının doğrudan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU TARİHİ:
Tüm programlar için

7 Ocak-18 Ocak 2019
tarihleri arası mesai saati sonuna kadardır.

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:
Tüm programlar için

30 Ocak 2019

KAYIT TARİHİ:
Asıl öğrenci kaydı
Yedek öğrenci kaydı

4 Şubat-8 Şubat 2019
11-15 Şubat 2019

KOŞULLAR :

İstanbul Bilim Üniversitesinde Ön Lisans Düzeyindeki programlarda
Kurum İçi Yurt İçi Yatay Geçiş Koşulları:
(1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Yatay
geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi
(İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
(3) Kurum içi yatay geçişler yalnızca önlisans diploma programları arasında yapılabilir.
(4) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi
olmaması şarttır.
(5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu yarıyılın ilk
yüzde onuna girerek bir üst yarıyıldan ders almaya hak kazanan öğrenciler birinci öğretim
diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(6) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(8) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli
olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına
eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından
az olmaması şartı aranır.
(9) İlk ve Acil Yardım programına geçiş yapacak öğrencilerin kesin kayıt yaptırmadan önce,
üniversitelerin tıp fakültelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden sürücü belgesi
almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor
almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt

tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65m’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. Boy ve kilo
durumunun alınacak sağlık raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU:
1- Başvurular, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, şahsen ve ilan edilen tarihler
arasında yapılır.
DEĞERLENDİRME:
Başvurular, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği ilgili Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu yatay geçiş komisyonunca değerlendirilecektir.
GEREKLİ BELGELER:
1Başvuru Formu
2TYT Puan Belgesi
3ÖSYS Yerleşme Sonuç Belgesi
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY
GEÇİŞ KONTENJANLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Anestezi (İ.Ö.)
Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Puan Türü

Kılavuz
Kontenjanı

Kurumiçi
Yatay Geçiş
Kontenjanı

TYT
TYT
TYT
TYT
TYT
TYT
TYT
TYT
TYT
TYT

30
42
44
30
30
42
42
20
22
13
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6
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5
6
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3
3
2

