Sayın Velimiz ve Değerli Öğrencilerimiz,
Bu yıl geliştirdiğimiz yeni kayıt yenileme sistemi ile aşağıdaki ödeme
seçeneklerinden kendinize uygun olan ödeme şeklini seçerek işlemlerinizi
daha pratik ve zaman kaybetmeksizin yapabiliyor olacaksınız.
Bu yenilik ile artık üniversitemiz yerleşkelerine gelmeden, aşağıdaki ismi
geçen ilgili bankaların tüm Türkiye’deki şubelerinden “ONLINE
BANKACILIK” hizmeti ile veya “SANAL POS” kullanılarak, evinizden, iş
yerinizden veya internet bağlantısı olan herhangi bir yerden “KREDİ
KARTI” ile ödeme yapabilirsiniz.
KAYIT YENİLEME TARİHİ
2016-2017 dönemi mali kayıt yenilemeleri 01.07.2016 ile 31.07.2016
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarih aralığında mali kayıt
yenilemeyen öğrencilerimizin eğitim ücretlerine % 5 gecikme zammı
uygulanacaktır.
ÖDEME ŞEKİLLERİ
1- BANKA TAKSİTLENDİRMESİ (KREDİ KARTI HARİÇ)
Banka taksitlendirmesi seçeneği ile kayıt yenileyecek olan öğrencilerimizin
üniversitemiz yerleşkelerine gelmeksizin, taksitlendirme ile kayıt
yenileyebilecek olup, üniversitemiz yerleşkelerinde bu yıl hiçbir şekilde kayıt
yenilenmeyecektir.
Öğrencilerimiz; kayıtlarını; Yapı Kredi Bankası (YKB), Türkiye Ekonomi
Bankası (TEB) ve Denizbank’ın Türkiye sınırlarındaki bütün şubelerinden
online olarak gerçekleştirebileceklerdir. Bu kayıtlarda; ilk taksit maksimum 30
gün içerisinde başlayacak olup, 10 taksit şeklinde gerçekleştirilecektir.
YKB ve Denizbank şubelerinde; velilerimiz ve 18 yaşını doldurmuş
öğrencilerimiz dahil olmak üzere, mali sicili temiz olan, her iki bankanın da
onayladığı herkes mali kayıt yaptırabilecektir.
TEB şubelerinde ise; 25 yaşını doldurmuş, bankaca onaylanan veliler kaydı
yaptırabilecektir. (TEB şubelerinde öğrencilerimiz üzerinden mali kayıt kabul
edilmemektedir)

2- TAMAMINI PEŞİN ÖDEME (%5 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMLİ)
Tamamı Peşin % 5 Nakit İndirimi ile Yapılacak Kayıt Yenilemelerde;
YKB, TEB ve Denizbank’ın herhangi bir şubesine gidip öğrenci numaranızı
belirterek, yıllık eğitim ücretinizi ödemeniz yeterli olacaktır.
3- KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Kredi Kartı ile Yapılacak Kayıt Yenilemelerde; evinizden, işyerinizden yani
istediğiniz her yerden, ‘Beykent Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu’ndan veya
‘pos.beykent.edu.tr’ adresinden ‘Sanal Pos’a, 3G Güvenlik sistemi ile girerek,
ödemenizi anlaşmalı kredi kartları ile ( Word, Maximum, Paraf, Bonus, Card
Finans) taksitli veya bütün kredi kartları ile tek çekim şeklinde yapabilirsiniz
(Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını
karşılayacak tutarda olması gerekmektedir).
Kredi Kartı ile Kayıt Yenilemenizi; tercihinize göre 10 Taksitle veya Tek Çekim
(%5 Peşin Ödeme İndirimli) olarak yapabilirsiniz.
‘Sanal Pos’da birden fazla kart kullanarak senelik ödemenizi
tamamlayabilirsiniz. (Tüm kredi kartlarınızın kullanılabilir limitinin yıllık
eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir).
Yukarıdaki işlemlerin tamamlanması ile mali kaydınız aktif olacak, kayıt
yenileme işlemleriniz başarı ile tamamlanacaktır.
Öğrencilerimiz bu işlemler sonrasında kayıtlarının aktif veya pasif durumda
olduğunu öğrenci otomasyonundan kendileri kontrol edebilecekler.
Saygı ve sevgilerimle.
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