
 
2022-2023 AKADEMİK YILI 

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  
TEBA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ KONUKEVİ ERKEN KAYIT KOŞULLARI VE ÜCRETLERİ 

  
Konukevi erken kayıtlarımız 03.06.2022/ 08.06.2022 tarihleri arasında mebis sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Erken kayıt indiriminde taksit imkanı bulunmamaktadır.  
 
Şartlar ve ödeme seçenekleri aşağıdaki gibidir. 
1-) NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE TEK SEFERDE YAPILAN ÖDEMELERDE %5 İNDİRİM UYGULANACAKTIR. 

Not: Yurtdışı Kontenjan öğrencilerinin, oda fiyatlarını aşağıdaki tabloda belirtilen USD fiyatları üzerinden ödeme yapmaları gerekmektedir. 
Halkbank USD hesap bilgileri ile tüm Halkbank şubelerinden ödeme gerçekleştirebilirler. Yurt dışı kontenjan öğrencileri kredi kartı ile ödeme 
gerçekleştiremeyeceklerdir. 

TÜRKİYE HALK BANKASI ( USD ) 
ALTUNİZADE TİCARİ ŞUBE:0896 

 HESAP NO: 58000469 
IBAN NO: TR32 0001 2009 8960 0058 0004 69 
ALICI ADI: Türkiye Eğitim Sağlık Bilim Ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi (TEBA Vakfı İktisadi İşletmesi)  
 
Ödemelerini nakit olarak banka şubesi üzerinden yapmak isteyen öğrenci ve velilerimiz tüm Halkbank şubelerinden ödeme gerçekleştirebilirler. 

TÜRKİYE HALK BANKASI ( TL )      
ALTUNİZADE TİCARİ ŞUBE:0896      
HESAP NO: 12000001       
IBAN NO: TR30 0001 2009 8960 0012 0000 01     
ALICI ADI: Türkiye Eğitim Sağlık Bilim Ve Araştırma Vakfı İktisadi İşletmesi (TEBA Vakfı İktisadi İşletmesi) 
    
Önemli not: Havale/EFT olarak işlem yapan öğrenci ve velilerimizin ödeme işlemini gerçekleştirirken Dekontun açıklama kısmına öğrenci adı, soyadı 
ve T.C. vatandaşlık numaralarını yazdırmaları önemle rica olunur.  
TEBA Vakfı İktisadi İşletmesi Muhasebesi elden nakit tahsilat yapmamaktadır. 

 
2-)  ODA ÜCRETLERİ 

 

3-) KAYIT SÜRECİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR 
• Kayıt online platformda (MEBİS) üzerinden alınacaktır. 
• Öğrenciler ön başvuru olmaksızın sisteme erişim sağlayabilecek ve aşağıda* belirtilen evrakları sisteme yükleyecektir, odasını kendisi seçecektir, 

seçmiş bulunduğu odanın ödemesini tamamladıktan sonra kaydını da tamamlamış olacaktır. (Öğrencilerin seçtikleri odayı değiştirme talepleri 
kayıt dönemi bittikten sonra değerlendirilecektir.) 

• Kayıt ekranından herhangi bir sebeple çıkış yapılması durumunda, sisteme tekrar girerek kayıt işlemine kalınan yerden devam edebilecektir. 
• Evrakların kayıt yaptırmadan önce hazır bulundurulması önerilir. Belgeler PDF, Fotoğraf JPEG formatında sisteme yüklenebilmektedir.  Evraklar, 

sistem tarafından onaylanmaz ise kayıt da tamamlanamayacaktır. İstenilen evrakların sisteme tam olarak yüklemesi halinde kayıt işlemine 
devam edilebilecektir. 

• Oda ücreti ve depozito ücretinin birlikte ödenmesi gerekmektedir. Konukevi ücreti ve Depozito ücreti ödemeyenlerin yurda girişleri 
yapılmayacaktır. 

 
4-) KAYIT İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR 
• Kimlik fotoğrafı (e-devletten alınan kimlik belgesi kabul edilecektir.)  
• Fotoğraf ( Yüzün açık ve net fotoğrafı da kabul edilmektedir) 
• Öğrenci bilgi formu ( yurt.teba.org.tr adresinden alabilirsiniz) 
• Sabıka kaydı (e-devletten alınacak barkotlu sabıka kaydı olmalıdır) 
• Sağlık raporu (Tek hekim raporu kabul edilmektedir. Hastanelerden veya Aile sağlık merkezinden alınabilir, PDF formatında yüklenmelidir.) 

 



Not: Öğrencilerimizin istenilen evrakların asıllarını, yurda yerleşmeye gelirken getirmeleri gerekmektedir.  

❖ Hesaba, EFT ya da havale yoluyla yaptığınız ödemelerin dekontunu mail adreslerine gönderip telefonla teyit etmemeniz durumunda.  
❖ Bütün koşullar yerine getirilmiş olsa dahi konukevinden bir önceki dönem disiplin suçu almış ve tutanak tutulmuş  veya sorun teşkil etmiş olan 

öğrencilerin yatırmış olduğu ücretleri geri iade edilerek konukevi kayıtları iptal olacaktır. 
❖ Olumsuz şartlar durumunda (Eft İadesi, Iban yanlışlığı vs.) kuruma para yatıramamanız durumunda 09.06.2022 tarihinde kaydınız silinerek, kaydınız 

gerçekleşmeyecektir! 
 

Tel:      444 20 10 
E-mail: yurtmuhasebesi@teba.org.tr 


