T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ
2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA
YENĠ KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2- Nüfus cüzdanı örneği
3- Ġkametgah belgesi
4- 1988 ve daha önce yıllarda doğmuĢ erkek adaylar için askerlik Ģubelerinden alınacak Askerlik
Durum Belgesi.
5- 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, baĢı açık adayı
kolaylıkla tanıtabilecek Ģekilde olmalıdır).
6- Öğrenim ücretinin ilk taksidinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile banka ile imzalanmıĢ
kredi sözleĢmesi
Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından
verilmiĢ kararlarla oluĢmuĢ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.
Yeni kayıt iĢlemleri 31 Ağustos-07 Eylül 2010 tarihleri arasında üniversitemizin Esentepe
Kampüsünde Büyükdere caddesi no:120 Esentepe (Gayrettepe metrosu çıkıĢı yanında)
adresinde yapılacaktır.
KAYIT ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR:
1- Adayların kayıt için bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
ÖZEL KOġUL:
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Programına kayıt yaptıracak
öğrencilerin; Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, 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 yaĢını tamamlamıĢ 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 taĢıma iĢlerinde iki kiĢilik bir ekipte çalıĢırken sedyedeki bir hastayı ekip
arkadaĢı ile birlikte taĢıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠ:
- PEġĠN OLARAK ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN AKBANK ġĠġLĠ TĠCARĠ ġUBESĠ (ġb.Kodu 781)
NEZDĠNDEKĠ 104500 NO’LU HESABINA YATIRILACAKTIR.
- TAKSĠTLĠ ÖDEME ĠÇĠN ÖĞRENCĠ VELĠSĠ TARAFINDAN BANKA ġUBESĠNE
GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR:
1- Nüfus Cüzdanı
2- Ġkametgah/Fatura (Su, Doğalgaz, Elektrik, Tel gibi)
3- Gelir Belgesi
- MaaĢ Bordrosu (Ücretli ÇalıĢanlar)
- Vergi Levhası (ĠĢyeri Sahibi Olanlar)
- Son dönem bilanço ve gelir tablosu(ĠĢyeri Sahibi Olanlar)
- Bağlı oldukları Dernek/Oda yada Faaliyet Ġzin Belgesi (Serbest Meslek ve/veya Tarım
Faaliyetinde Bulunanlar)
- Gelir Beyanında bulunabilecekleri ĠĢletme Hesap Özeti (Serbest Meslek ve/veya
Tarım Faaliyetinde Bulunanlar)
- Sahibi oldukları gayrimenkul tapu fotokopileri ve varsa kira kontratları
NOT: KAYIT TARĠHLERĠNDE ÜNĠVERSĠTEMĠZ ESENTEPE KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK
BĠNASINDA AKBANK ġUBESĠ HĠZMET VERECEKTĠR.

