YENİ KAYITLANACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT / ÖDEME KLAVUZU -2017
1. Web sayfamızdan kayıtlar linkine tıklayınca önünüze aşağıdaki pencere gelecektir. Siz yeni
öğrenci olduğunuzdan “Yeni Kayıtlı Öğrenci” seçeneğini değiştirmeden, “Borç Ödeme” butonuna
tıklayınız.

2. Yeni öğrenciler için, Öğrenci Borç Ödeme uygulaması açılacaktır. Sizin daha Öğrenci sisteminde
tam kayıdınız olmadığından ÖSYM tarafından bize ulaştırılan bilgilerinizi kullanarak, giriş yapmanızı
isteyeceğiz. Baba adı 2 isim ise 2 adını da yazınız. “ALİ DURSUN” gibi. Doğum tarihini gün/ay/yıl
olarak giriniz.

3. Yeni açılacak formda (aşağıda ) sizin bilgileriniz ve borç bilginiz gösterilecektir. Bu formda YÖK’ün
sunduğu MEB, YÖK ve ASAL (askere alma merkezi ) web servisi sorgulaması yapılır. Bu web
servislerinden öğrenci için olumsuz dönüş olduğunda/sorun olmuş ise üst kısımdaki bilgi bandında
“Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Müracaat Ediniz” uyarısı görülecektir..
Bu formda yer alan bilgiler:
1 - Sizin TC kimlik numaranız, Kazandığınız bölüm bilgileri ve burs bilgileri yer alır.
2 -3 – 4 Adresiniz listelenir. Eğer yanlış – eski ise, Yeni adres (3) girip kaydediniz. (4)
-

İletişim bilgileriniz listelenir. Doğru değilse 5-6-7 butonları ile yeni email veya cep no giriniz.

8 – Mezuniyet durumunuz gösterilir. Daha mezun olmamışsanız, daha sonra diplomanızı Öğrenci
İşlerine getirmelisiniz.

9 – Burada kayıt işlemini tamamlamak için, metni okuyup kabul ettiğinize dair bir tıklama kutusu vardır.
Eğer üniversiteye gelerek kayıt olmayacaksanız, istenen belgeleri 11-15 Eylül arasında Öğrenci işlerine
teslim edeceğinize ve yukarıdaki bilgilerde hata varsa düzeltilmesini sağlayacağınız hakkında beyanınızı
kabul edip “Kaydet” tuşuna basabilirsiniz.
Şimdi Kayıdınızın “aktif öğrenciye ” e dönüşmesi için Öğrenim Borcunuzu ödemeniz gerekmektedir.
Eğer %100 burslu – (Tam Burslu ) iseniz, başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. Aşağıda 13 no da
Borcunuz “0 TL” olarak gözükecektir.

Öğrenim Borcu Ödeme Seçenekleri:
Bu alanın aktif olması için – 9 no daki KAYDET butonuna basmış olmanız gerekir.
Öğrenim ücreti borcunuzu (13) Peşin, Kredili hesap veya Kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. 10,11,12 den
biri seçilebilir. Maalesef yarısı peşin, yarısı kredili gibi seçenekler mümkün değildir.
10 - Borcunuzu peşin olarak ödeyebilirsiniz. %3 indirim olacaktır. Tıklayın ve İleri gidin (15 ) -%3
indirimli rakamı göreceksiniz. Bu parayı yalnızca Denizbank Şubelerine gidip TC numaranızı verip %3
peşin indirimi ile ödeyin.

11 – Denizbank’tan siz veya borcunuzu üstlenecek veli ( baba, anne, tanıdık biri) adına kredili mevduat
hesabı – KMH - açtırıp, 10 taksitle ödeyebilirsiniz. 15 –İleri tuşuna basınca Denizbank sayfasına giden
bir link görecek ve yönlendirileceksiniz. Buradan KMH için ön başvurunuzu yapabilirsiniz. Böylece
bankaya gidene kadar sizin ön değerlendirilmeniz yapılmış olabilir.
Not: KMH başvurusu ve onayı zaman alan bir işlemdir. Birkaç saat sürebilir, onay alınamaması
durumunda ek gelir belgeleri istenebilir.
DenizBank KMH Başvurusu:







Veli’ye Denizbank’ta bir hesap açılır ve banka tarafından eğitim ücretinin toplamı kadar “Okul
Ödemesi Kredi Limiti” bu hesaba tanımlanır.
Okul ücreti yıllık 10 eşit taksitte ve her ayın 20’sinde okul tarafından tahsil edilmektedir. (İlk
taksit 20 Eylül 2017 dir.) Taksit tarihlerinde Veli’lerin bankada açılan hesaplarına taksit
ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Eğer taksit tarihinde hesaba ödeme yapılmaz ise
oluşturulan “Okul Ödemesi Kredi Limiti”nden ilgili taksit tutarı tahsil edilerek okula gönderilir.
“Okul Ödemesi Kredi Limiti” oluşturulabilmesi için en yakın Denizbank şubesine öğrenci
velisinin başvuruda bulunması gerekir.
“Okul Ödemesi Kredi Limiti” onayı alındıktan sonra gerekli belgeler imzalanır. Taksit tarihlerini
gösteren ödeme planı ilgili şubeden teslim alınır.
“Veli” bankanın kredili mevduat hesabı kriterlerini karşılayabilen, gelir elde eden, bordro ile bir
iş yerinde çalışan veya iş yeri sahibi olan, öğrencinin ödemelerini üstlenen kişidir.


12 – Kredi kartlarınız ile ödeyebilirsiniz. İşbank, Garanti, Akbank, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank
kartları ile 6 taksit yapabilirsiniz. Hatta tek bir kart limitiniz tamamı için yeterli değilse, ödemeyi birkaç
karta bölebilirsiniz. Bunun için 13 de gözüken borcunuzun, bir kısmını 14 e girin ve İleri deyin. (15) O
kısmı ödedikten sonra bu sayfaya tekrar gelin, borcunuzun düştüğünü göreceksiniz. İkinci bir kart ile
gene ödemeyi tekrarlayın, borcunuz 0 olana kadar devam edebilirsiniz.
Eğer bu 6 bankadan kartınız yoksa, başka banka kartları için tek çekim yapılır, 6 taksit olmaz.

BORÇ ÖDEME İŞLEMLERİNİZ BİTİNCE TEKRAR GİRİŞ YAPIP, BORCUNUZUN 0 TL olduğunu görünüz.
Borcunuz 0 TL olarak gözüktüğünde, üniversiteye gelmiş iseniz, Öğrenci işleri Kayıt masasına
evraklarınızla ilerleyebilirsiniz. Eğer uzaktan Kayıt yapıyorsanız, madde 9 daki beyanı kabul eden “tık”
işaretiniz ve Kaydet’e basmış olmanız yeterlidir. Evraklarınızı 11-15 Eylülde getirebilirsiniz.

