T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1- Lise diplomasının (veya geçici mezuniyet belgesinin) aslı
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- İkametgah belgesi veya beyanı
4- Üniversiteye giriş sonuç belgesi (internet üzerinden alınan çıktı)
5- 3 adet fotoğraf
6- Askerlik Durum Belgesi (1993 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için)

İLK ve ACİL YARDIM PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
(2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Bkz.233 Syf. 519)

Bu programa kayıt olacak 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.

Eğitim öğretim ücretinin kesin kayıt sırasında peşin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanır.
Eğitim ücreti peşinatı olarak, kesin kayıt sırasında ilgili eğitim ücretinin %10 oranında peşinat ödemesi tahsil edilecektir.
Kalan Eğitim Öğretim ücreti, üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun Kredili
Mevduat Hesabı (KMH) sözleşmesi düzenlenmesi koşuluyla taksitli olarak ödenebilir.
Bütün ücretlere %8 KDV dahildir. Tercih İndirimi: Ön Lisans programlarımıza, ilk 5 tercihinde ücretli kontenjanlarımızdan yerleştirilen öğrencilere % 25 oranında indirim sağlanır.

Yöre İndirimi: İstanbul İli Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri, Tekirdağ İli ve
tüm ilçeleri, Kırklareli ili ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerinde ikamet eden ve bu bölgelerdeki liselerden mezun olan,
üniversitemizin ücretli önlisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim
ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %25 oranında indirim uygulanır.

1- Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
2- Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır.
3- Burslar karşılıksız olup, normal eğitim –öğretim süresince kesilmez.
4- Öğrencinin birden çok burs hak etmesi durumunda, sadece en yüksek olan tek bir burs uygulanır.
5- Diğer tüm burs ve indirim imkanları hakkında bilgi almak için www.rumeli.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

