
    T.C.  

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 

İKİNCİ 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) 2020-2021 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- 1999 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 çekilmiş, 

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 

 

Önemli Not: Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmak isteyenlerin; T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 

Koronavirüs (covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riskin asgari seviyeye düşürülmesi için yayınladığı genelde doğrultusunda öğrenci adayları ve 

birlikte gelen kişilerin binaya giriş yapabilmeleri için HES kodu ve en az iki doz Covid-19 

aşı sonucu, aşı olmayanların ise azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu 
getirmeleri gerekmektedir. 

 

KAYIT TARİHLERİ 

 

26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında  

Üniversitemizin Esentepe Kampüsü Büyükdere Caddesi No:120/1 Esentepe-

Şişli/İSTANBUL (Gayrettepe metrosu çıkışı yanında) adresinde yapılacaktır. 

(Kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.) 

 

4 Ekim 2021 tarihinde eğitim-öğretim başladığından elektronik kayıt yapılmayacaktır. 

 

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. 

5- Elektronik kayıt olanların 8 Ekim 2021 tarihinden önce belgelerinin asılları teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ: 

 

a) Öğrenim ücretini online olarak yatırmak isteyenler, ödemelerini 

https://maliisler.demiroglu.bilim.edu.tr adresi üzerinden bir veya birden fazla kredi 

kartı kullanarak tamamlayabilirler. 

b) Öğrenim ücretini peşin olarak yatırmak isteyenler, herhangi bir Akbank şubesinden 

yada farklı bir bankadan EFT yolu ile Üniversitemizin  Akbank Gayrettepe 

şubesi (şb.kodu 789) nezdindeki 102800 no’lu (IBAN TR59 0004 6007 8988 8000 

1028 00)  hesabına  öğrenci numarası  veya öğrenci T.C. bilgisi yazarak  yatırabilirler.  

c) Ayrıca kredi kartı ile tek çekim yaptırarak üniversitede veya mail order formu ile 

bulundukları yerden de ödeme yapabilirler. 

 

 

 

https://maliisler.demiroglu.bilim.edu.tr/


                 

Taksitle ödeme: 

- Taksitli ödeme yapmak isteyenlerin ise, kredi sözleşmesi yapmak üzere herhangi bir Akbank 

Şubesinden Zincirlikuyu şubesine ulaşılarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Bankadan taksitli ödeme yapmak isteyen öğrenci velilerinden aşağıdaki belgeler 

istenmektedir. 

1. Nüfus Cüzdanı 

2. Ödeme Planı (Üniversitenin sitesinde yer almaktadır) 

3. Gelir Belgeleri: 

Bodrolu Çalışan Veliler: 

- Maaş Bordrosu 

- E-devletten SGK Hizmet dökümü 

SGK Hizmet Dökümü/SGK Prim Ödeme Belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/ web 

adresinden “eDevlet Şifresi/ Mobil İmza/ Elektronik İmza/T.C Kimlik Kartı “ uygulamasıyla 

temin ettikleri “SGK Hizmet Dökümü”nün veya işyerinden temin edecekleri “ SGK Prim 

Ödeme Belgesi “ 

Emekli Veliler: 

- Emekli (Maaş alınan Bankadan 3 aylık ekstre) 

 

Serbest Meslek veya Şirket Ortağı /Sahibi Olan Veliler: 

- Vergi Levhası 

- 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 

- Bağlı oldukları Dernek/Oda yada Faaliyet İzin Belgesi (Serbest Meslek ve/veya Tarım 

Faaliyetinde Bulunan) 

- Gelir Beyanında bulunabilecekleri İşletme hesap özeti (Serbest Meslek ve/veya Tarım 

Faaliyetinde Bulunan) 

 

Kira Geliri bulunan Veliler: 

- Sahibi oldukları gayrimenkul tapu fotokopileri ve kira kontratı fotokopileri 

Banka İletişim Bilgileri: 

AKBANK T.A.Ş. Zincirlikuyu Şubesi  

Tel :0 212- 275 67 98/ 274 43 95 / 275 94 44  

Fax :0 212 267 40 42  

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:157/A Zincirlikuyu /İstanbul 

 

https://www.turkiye.gov.tr/

