2016- 2017 Eğitim ve Öğretim yılı kayıt yenileme
Kayıt yenileme İşlemleri 22 Ağustos – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacak olup kayıt
yenileyecek öğrencilerimiz 2016 – 2017 Öğrenim yılı ücretlerini MEBİS ödeme bilgileri
sayfasından öğrenebilirler.
Kayıt Yenileme İşleminin tamamlanabilmesi için yapılması gereken ders seçim işlemleri
10 Ekim – 23 Ekim 2016 tarihleri arasındadır. Tam Burslu öğrenciler yalnızca ders seçim
işlemini yaparak kayıt yenilemiş olacaktır.

1- ÇEVRİMİÇİ ÖDEME SİSTEMİ
Öğrencilerimiz, MEBİS ödeme bilgileri sayfasın da yer alan çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak
internet üzerinden öğrenim ücretlerini 9 taksit veya tek çekim olarak ödeyebilirler. Öğrenim ücretinin
tamamının tek çekim ( %5 indirimli ) olarak ödemek isteyenler çevrimiçi ödeme sistemindeki peşin
ödeme sekmesini kullanmaları gerekmektedir. Çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak öğrenim ücretinin
taksitlendirilebilmesi için kullanılacak banka kredi kartları aşağıdaki gibidir.
1 - Yapı Kredi Bankası Kredi Kartları ve World özellikli kartlar
2 - Denizbank Kredi Kartları ve Bonus özellikli kartlar,
3 - Türkiye İş Bankası Kredi Kartları ve Maximum özellikli kartlar,
4 - Halk Bankası Kredi Kartları ve Paraf özellikli kartlar,
5 - Akbank Kredi Kartları ve Axess özellikli kartlar,
6 - Finans Bank Kredi kartları.
NOT: Bankasya ve HCBS bankası kredi kartlarıyla taksitli işlem yapmak isteyen veli ve öğrencilerimizin,
Kavacık yerleşkesi öğrenci muhasebesi birimine gelmeleri gerekmektedir. Yukarıda sıralanan kartlar
dışındaki kartlar için ödemeler tek çekim olmak zorundadır. Öğrenim ücretinin tamamı tek çekim ya da
taksitli olarak ödenmemesi halinde kayıt işlemleri tamamlanamayacaktır.

OKUL TAKSİT SİSTEMİ ( 10 TAKSİT )
Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen kişilerin İstanbul Medipol Üniversitesi öğrenim
ödemeleri için tüm Albarakatürk, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi şubelerinde görevlendirilen Bireysel
Müşteri İlişkileri Yetkilileri' ne başvurup taksitli ödeme anlaşması yapması gerekmektedir.
Anlaşma yapılabilmesi için MEBİS ödeme bilgileri sayfasından temin edebileceğiniz OTS ödeme
planını tercih ettiğiniz bankanın bireysel müşteri temsilcisine vererek, İstanbul Medipol Üniversitesi
taksitli ödemesinden yararlanmak ve bu amaçla veli (kefil) adına kredili özel hesap açtırmak istediğinizi
belirtmeniz gerekecektir. OTS ile kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin ilk taksit ödemeleri 05.09.2016
tarihidir. 05.09.2016 tarihinden sonra OTS yaptırmak isteyenler için taksit sayısı 9 ( dokuz )’a
düşecektir. Başvuru yapılan kredi limiti 15.000 TL ve üzerinde ise gelir belgesi gerekmektedir.

NAKİT ÖDEME
Nakit veya kredi kartı ile tek seferde yapılan ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. Havale veya EFT
ile nakit ödeme yapılabilecek banka hesapları aşağıdaki gibidir. Peşin ödeme tutarını MEBİS çevrimiçi
ödeme ekranından görebilirsiniz.

1-AKBANK T.A.Ş
UNKAPANI: 50
HESAP NO (TL): 80785
İBAN NO (TL): TR53 0004 6000 5088 8000 0807 85
ALICI ADI: İstanbul Medipol Üniversitesi
2-TÜRKİYE HALK BANKASI
ALTUNİZADE TİCARİ ŞUBE: 0896
HESAP NO (TL): 16000024
İBAN NO (TL): TR82 0001 2009 8960 0016 0000 24
ALICI ADI: İstanbul Medipol Üniversitesi

Önemli not:
Dekontun açıklama kısmına öğrencinin adını soyadını ve TC kimlik numarasını yazdırmayı
unutmayınız.

