
AKBANK İLE OTS (10 TAKSİT) 
 
Akbank ile taksitli ödemeden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerimizin Akbank’ın tüm 
şubelerinde görevlendirilen Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkililerine, ön kayıt panelinin 
(https://mebis.medipol.edu.tr/kayitbasvurulari/osymonkayit) son aşamasında yer alan OTS 
ödeme planı ile başvurup taksitli ödeme anlaşması yapmaları gerekmektedir. Akbank taksitli 
ödeme başvurunuz banka tarafından onaylandığı takdirde öğrencimizin ödeme işlemi otomatik 
olarak tamamlanacaktır. 

 
İŞLEYİŞİ 

 
Akbank tarafından açtırdığınız hesaba ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim 
ücreti kadar kredi limiti tanımlayacaktır. Veli (kefil) adına açılan Özel Kredili hesaba, ödeme 
planında 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. Veli (kefil) adına açılan OTS hesabına yapılan aylık 
ödemelerin dekontunu tarafımıza ulaştırmanıza gerek yoktur. 

 
 

Velilerin Özel Kredili Hesap Açılış 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. 

• 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. 

 Gelir belgesi detayları : 

• Ücretli ( maaş ) son ay maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı 
belge 

• Emekliler için son 3 aya ait maaş banka hesap ekstresi 
 
Serbest meslek ile uğraşanlar için: vergi levhası, ticaret sicil belgesini yanlarında bulundurmaları 
gerekir. 

 
 

İletişim Bilgileri: 

Santral Telefon 444 85 44 
E-posta : ogrencimuhasebesi@medipol.edu.tr 

https://mebis.medipol.edu.tr/kayitbasvurulari/osymonkayit
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