
 

2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ONLINE ÖDEME VE KAYIT İMKÂNI 

- Uluslararası Öğrenciler İçin Öğrenim Ücretini Kredi/ Banka Kartı İle Online Ödeme İmkânı Sağlanmıştır! 

 

Öğrenim Ücretlerini Öğrenmek İçin Buraya Tıklayınız! 

 

ONLINE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME ADIMLARI 

1. ADIM: Öğrenci Numaranızı Giriniz 
  
***Öğrenci numarası “Kabul mektubunuzda” yer almaktadır*** 
***Lütfen öğrenci numaranızı doğru yazdığınızdan emin olunuz!*** 
 

2. ADIM: “Kredi/ Banka Kartı Ödeme Ekranı” nda kart bilgileri girildikten sonra “Ödeme Yap” butonuna basılıp 
tarafınızca onay verilerek ödeme işlemi tamamlanır. 
 
***Kredi ya da banka kartınızın online ödemeye açık olduğundan emin olunuz. *** 
 

ONLİNE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ! 

 

ONLİNE KESİN KAYIT İŞLEMİ ADIMLARI 

1. Online şekilde öğrenim ücretini ödeyen adayların kayıtları gerekli kontroller yapıldıktan sonra Üniversitemiz 
Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından onaylanacak ve öğrencimizin e- posta adresine resmi onaylı Öğrenci Belgesi 
gönderilecektir. 

2. Online kaydı yapılan öğrenciler Kabul Mektubunda yazan kayıt için gerekli belgelerin orijinallerini 15 Aralık 2020 
tarihine kadar Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Ofisine vermeleri ya da posta/ kargo yoluyla göndermeleri 
zorunludur. Belgelerini teslim etmeyen veya belgelerinde sahtecilik tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal 
edilecek ve ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmeyecektir. 

3. Lise eğitimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumda alan veya Üniversite TÖMER/ Yunus Emre 
Enstitüsünden C1 (İleri-1) düzeyi Türkçe Dil Sertifikasına sahip öğrenciler, sertifikasını 23 Ekim 2020 tarihine kadar 
yos@usak.edu.tr adresine göndermesi durumunda 1. Sınıfa kayıtları yapılacaktır. 

4. Lise eğimini yurtdışında alan, C1 (İleri-1) düzeyi Türkçe Dil Sertifikasına sahip olmayan öğrenciler ve sertifikasını 
23 Ekim 2020 tarihine kadar göndermeyen öğrenciler TÖMER’ de Hazırlık Sınıfına kayıtlanacaktır. Bu 
öğrencilerimizin 30 Ekim 2020 tarihine kadar herhangi bir Üniversite TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü’ ne kayıt 
yaptırdığına dair resmi onaylı belgeyi yos@usak.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. 

ÖNEMLİ! 

İlgili yönetmelik ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç 
aynı anda ve aynı düzeyde (birden fazla ön lisans ya da birden fazla lisans programı) programlara kayıt yapılması mümkün 
değildir.Bu itibarla, Üniversitemize kayıt yaptırmayı tercih edecek öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarındaki 
(açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

https://ogrenci.usak.edu.tr/menu/376
https://yosharc.usak.edu.tr/
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