T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA
EK KONTENJAN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) a) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı
b) Aday, daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp ayrılmış veya
mezun olmuş olsa dahi lise diplomasının aslını getirmesi zorunludur,
c) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olup diploması henüz hazır olmayan
adayların yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı.
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- İkametgah belgesi
4- 1996 ve daha önce yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak
Askerlik Durum Belgesi.
5- 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
6- ÖSYS sonucu (İnternet çıktısı)
7- Öğrenim ücretinin ilk taksidinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile banka ile
imzalanmış kredi sözleşmesi
Kayıt işlemleri 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemizin Esentepe Kampüsü
Büyükdere Caddesi No:120/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL (Gayrettepe metrosu çıkışı
yanında) adresinde yapılacaktır.
KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları 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 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.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:
ÖĞRENİM ÜCRETİNİ PEŞİN OLARAK YATIRMAK İSTEYENLER,
HERHANGİ BİR AKBANK ŞUBESİNDEN ÜNİVERSİTEMİZİN
AKBANK
ZİNCİRLİKUYU ŞUBESİ (Şb.Kodu 436) NEZDİNDEKİ 102800 NO’LU (IBAN TR48
0004 6004 3688 8000 1028 00) HESABINA YATIRABİLİRLER.
- TAKSİTLİ ÖDEME İÇİN BANKA İLE KREDİ SÖZLEŞMESİ(ARTI PARA
TANIMLAMASI) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
SÖZLEŞME İÇİN BANKA ŞUBESİNE GÖTÜRÜLECEK ÖĞRENCİ VELİSİNE AİT
EVRAKLAR:
123-

Nüfus Cüzdanı
İkametgah/Fatura (Su, Doğalgaz, Elektrik, Tel gibi)
Gelir Belgesi
Maaş Bordrosu (Ücretli Çalışanlar)

-

Vergi Levhası (İşyeri Sahibi Olanlar)
Son dönem bilanço ve gelir tablosu(İşyeri Sahibi Olanlar)
Bağlı oldukları Dernek/Oda yada Faaliyet İzin Belgesi (Serbest Meslek ve/veya Tarım
Faaliyetinde Bulunanlar)
Gelir Beyanında bulunabilecekleri İşletme Hesap Özeti (Serbest Meslek ve/veya Tarım
Faaliyetinde Bulunanlar)
Sahibi oldukları gayrimenkul tapu fotokopileri ve varsa kira kontratları
Not: Öğrenim ücretini peşin yatırmak isteyenler herhangi bir banka şubesinden
yatırabileceklerdir. Taksitli yatırmak isteyenler ise yerleştirme sonuçları açıklandıktan
itibaren Akbank Zincirlikuyu Şubesine başvurarak kredi işlemlerini kayıt tarihlerinden
önce başlatabilirler.

