2017- 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Kayıt Yenileme
Kayıt yenileme İşlemleri 21 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olup kayıt yenileyecek
öğrencilerimiz 2017 – 2018 Öğrenim yılı ücretlerini MEBİS ödeme bilgileri sayfasından öğrenebilirler.
Kayıt Yenileme İşleminin tamamlanabilmesi için yapılması gereken ders seçim işlemleri
18.09.2017 – 01.10.2017 tarihleri arasındadır.
Tam Burslu öğrenciler yalnızca ders seçim işlemini yaparak kayıt yenilemiş olacaktır.

Ödeme Bilgileri:
1- ÇEVRİMİÇİ ÖDEME SİSTEMİ
Öğrencilerimiz, MEBİS ödeme bilgileri sayfasın da yer alan çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak internet
üzerinden öğrenim ücretlerini taksitli 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 (9
taksit) 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.
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.
Çevrimiçi ödeme sistemini tercih etmeyen öğrenci ve velilerimiz kart limitinin yeterli olması durumunda, kredi
kartı ile ödeme işlemleri Kavacık yerleşkesi Güney Kampüste yapılacaktır.

2- NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE TEK SEFERDE YAPILAN ÖDEMELERDE %5 İNDİRİM
UYGULANACAKTIR.
Ödemelerin Havale/EFT ile peşin olarak yapıla bilineceği hesap bilgileri için tıklayınız.

3- OKUL TAKSİT SİSTEMİ (10 TAKSİT)
(AKBANK, ALBARAKATÜRK, DENİZBANK, VAKIF KATILIM, YAPIKREDİ)
Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerimizin tercih ettikleri bankanın tüm şubelerinde
görevlendirilen Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkilileri' ne, öğrencinin MEBİS ödeme bilgileri ekranında yer alan
OTS ödeme planı ile başvurup taksitli ödeme anlaşması yapmaları gerekmektedir. Taksitli ödeme
başvurunuz banka tarafından onaylandığı takdirde şube; açtırdığınız hesaba sistemde öğrenci adına
görüntülenen yıllık öğrenim ücreti kadar kredi limiti tanımlayacaktır. Veli (kefil) adına açılan Özel Kredili
hesaba, sistemde öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücretinin taksit tutarını eksiksiz olarak en geç
belirlenen son ödeme gününe kadar yatırmanız gerekecektir. Belirlenen son ödeme gününe kadar öğrenim
ücretlerinin taksit tutarları, kefil adına açılan Özel Kredili hesabınıza yatırılmadığı takdirde ya da yeterli bakiye
olmadığı durumlarda Banka, hesabınıza tanımlanan kredi limitini devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek

ödemeleri tamamlayacaktır. Söz konusu durum hesap sahibine, ödenmeyen taksit tutarı üzerinden yasal faiz
uygulanmasına neden olacağı için taksitlerin geciktirilmemesi hesap sahibi yararınadır. OTS işlemlerini
Albaraka Türk, Yapı Kredi ve Vakıf Katılım bankasından yaptıran öğrencilerimizin kayıt işlemlerinin
tamamlanabilmesi için, ödeme planlarını banka tarafından kaşelenip ve imzalanan nüshasını üniversitemizin
muhasebe birimine e-posta, faks ya da elden teslim yolu ile ulaştırmaları zorunludur. Veli (kefil) adına açılan
OTS hesabına yapılan aylık ödemelerin dekontunu tarafımıza ulaştırmanıza gerek yoktur.
Okul Taksit Sistemi ( OTS ) Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler:




Nüfus cüzdanı
Son döneme ait su/elektrik/doğalgaz faturası veya ikametgâh belgesi
Akbank ile Okul Taksit Sistemi işlemi yapmak isteyenlerin, başvuracakları limit 30.000,00 TL ve
üzerinde ise gelir belgesi beyanında bulunmaları gerekmektedir. Diğer bankalar ile işlem
gerçekleştirecek olan velilerimizden, işlemleri onaylanması halinde böyle bir talepte
bulunulmayacaktır.



Akbank ile Okul Taksit Sistemi başvurusu yapmak isteyen velilerimiz, sigortalı çalışan ise son ay SGK
dökümlerini yanlarında getirmeleri yada e-devlet şifrelerini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir ( iş veren ve emekliler hariç). Diğer bankalar ile işlem gerçekleştirecek olan
velilerimizden, işlemleri onaylanması halinde böyle bir talepte bulunulmayacaktır.

İletişim Bilgileri:
Santral Telefon
Faks
E-posta

: 444 85 44
: 0212 521 28 52
: ogrencimuhasebesi@medipol.edu.tr

