
2021–2022 AKADEMİK YILI KAYIT YENİLEME ESASLARI 
(YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) 

 
1. ERKEN KAYIT (ERKEN ÖDEME) : 

Mali yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda belirtilen erken kayıt dönemlerinde peşin olarak yerine getiren öğrencilerimize, 2021-2022 
ücretleri üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır. 

 

ERKEN KAYIT DÖNEMLERİ PEŞİN ÖDEYENLER 
İÇİN İNDİRİM ORANI 

01.03.2021 - 31.03.2021 DÖNEMİNDE 8,00% 
01.04.2021 - 30.04.2021 DÖNEMİNDE  7,00% 
01.05.2021 - 31.05.2021 DÖNEMİNDE  6,00% 

 
2. GEÇ KAYIT (GEÇ ÖDEME) : 

2021-2022 Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler arasında yapılmak zorundadır. 
Bu tarihten sonra ancak mazeret halinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geç kayıt yaptırılabilir. Bu durumda ödemesi geciken katkı 
payı üzerine %0,05 gecikme farkı uygulanır. Geç kayıt Üniversite yönetimi tarafından açıklanan “Geç Kayıt Tarihi” ne kadar yapılabilir. 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu tarihe kadar, eğitime katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak 
ve yenilenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin, izleyen bahar yarıyılında da kayıt yenilememeleri durumunda Üniversitemizin “Ön 
lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” göre işlem yapılacaktır. 
3. ÖDEME ESASLARI  :  

3.1. Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar 2021-2022 Dönemi Katkı Paylarının 
tamamını peşin ödeyen öğrencilerimize % 5 peşin ödeme indirimi yapılacaktır. 

4. ÖDEME ŞEKİLLERİ: SAP Orion Programı üzerinden önce ödeme planınızı oluşturup daha sonra peşin veya taksitli olarak 
ödemenizi yapmalısınız. 

4.1. SAP-Orion Programı üzerinden Kredi Kartı ile ödeme; Orion programı üzerinde 1. ve 3. Maddelerdeki açıklamalara göre peşin 
olarak ödemenizi oluşturduktan sonra aşağıdaki kredi kartları ile ödemenizi yapabilirsiniz. 

4.1.1. a) Kredi Kartı ile Peşin Ödeme (Tek Çekim): Orion programında oluşturduğunuz ödemenizi bütün kredi kartları ile 
ödeyebilirsiniz. (Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması 
gerekmektedir.)   

4.1.2. b) Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Orion programı üzerinde oluşturduğunuz ödemenizin tamamını 12 (On iki) taksitle veya 
1/12 tutarını aşağıdaki kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Ücretin tamamının ödenmesi halinde kredi kartının kullanılabilir 
limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.) İş Bankası Maksimum, TEB, Garanti, 
Deniz, Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, Akbank Axess ya da Wings, 
Halkbank Paraf ve Ziraat Bank Bankkart. Bu bankaların kredi kartları dışındaki kredi kartlarına taksit yapılamamaktadır. 
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