
I. “Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevrim içi Online Kayıt Sistemi” Nasıl 

Kullanılır. 

Sistem, öğrencilerin Kimlik Bilgileri ve sisteme girecekleri e-mail adresleri üzerinden 

çalışmaktadır. Kimlik Bilgilerinizi sisteme doğru girdiğinizden emin olun. 

II. Kayıt İşlemleri 

a) Sisteme kimlik numaranızı girin ve otomatik görüntülenen özlük bilgilerinizi 

kontrol ediniz. 

b) Ödeme şeklini seçiniz (kredi kartı ile ödeme / Online ödeme / Banka dekontu 

yükleyerek ödeme). 

c) Çevrim içi kayıt sisteminin yönlendirdiği adımları takip edin ve gerekli evrakları 

sisteme yükleyin. Tüm evrakların eksiksiz olarak sisteme yüklendiğinden emin 

olunuz. 

d) Kayıt hakkı kazandığınız programın veya Hazırlık Okulu’nun (İngilizce programlar 

için) öğrenim harcının tamamı ve ilk taksiti sistemde görülecektir. Öğrenciler 

dönemlik öğrenim harcının tamamını veya ilk taksit miktarını ödeyerek 

üniversitemize kayıt yaptırabilirler. 

e) Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödemeyi seçen öğrenciler, çevrim içi (online) 

ödeme sistemine yönlendirilecek ve kredi kartı numaralarını sisteme girerek, kendi 

tercihlerine göre dönemlik öğrenim harcının tamamını veya ilk taksitini ödemek 

suretiyle kayıtlarını tamamlamış olacaklardır. 

f) Online Bankacılık ile Ödeme: Online Bankacılık ile ödemeyi seçen öğrenciler, ilgili 

bankanın ödemeler menüsünden, bu çevrim içi sistemden öğrenecekleri öğrenci 

numarasını kullanarak yine kendi tercihlerine göre dönemlik öğrenim harcının tamamı 

veya ilk taksitini ödeyebilirler. Bu ödemeye ait dekontun fotoğrafını/taranmış halini 

sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ödemenin Üniversitemiz tarafından kontrol 

edilerek onaylanmasının ardından (takriben 1 iş günü) kayıtları tamamlanmış 

olacaktır. Kayıtlarının tamamlandığı e-posta yolu ile öğrencilerimize sisteme 

girdikleri e-posta üzerinden bildirilecektir. 

g) Havale / EFT ile ödeme: Havale/ EFT ile ödeme yapmak isteyen öğrenciler 

sistemden öğrendikleri ödemeleri gereken öğrenim harcının tamamı veya ilk taksit 

miktarını kayıt sisteminde belirtilen banka hesap numaralarına ödedikten sonra 



aldıkları dekontun fotoğrafını/taranmış halini sisteme yükleyeceklerdir. Ödemenin 

Üniversitemiz tarafından kontrol edilerek onaylanmasının ardından 

(Takriben 1 iş günü) kayıtları tamamlanmış olacaktır. Kayıtlarının tamamlandığı 

öğrencilerimize sisteme girdikleri e-posta üzerinden bildirilecektir. 

h) Herhangi bir burs/indirimden yararlanmayan TSK mensubu çocukları, TSK 

indiriminden yararlanmak için başvuru yapabilirler. Bu durumda TSK mensubu 

olduklarını gösteren evraklarını sisteme yüklemeleri istenecektir. Üniversitemiz 

tarafından belgelerinin kontrol edilip onaylanmasından sonra (takriben 1 iş günü) 

öğrenim harçları güncellenecek ve güncellenmiş harç üzerinden ödemelerini 

yapabileceklerdir. Sisteme yüklediğiniz belgenin harç indirimi kazandırmaması 

durumunda öğrenim harcında herhangi bir güncelleme olmayacaktır. Güncellenmenin 

tamamlandığı sisteme verdiğiniz e-posta üzerinden tarafınıza bildirilecektir. 

i) Öğrenci Belgesi Alma: 

Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar https://stdportal.emu.edu.tr adresinden öğrenci 

belgelerini alabileceklerdir. 

 

https://stdportal.emu.edu.tr/

