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Ödeme İşlemleri 
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SİSTEME GİRİŞ 
https://orion.iku.edu.tr/irj/portal adresinden sisteme girmek için Kullanıcı adı (Öğrenci no) ve 
Şifre ile girilebilir. 

İşlem adımları 

1) Ödeme, Kayıt Yenileme, Ders Seçim ekranına girilir.
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2) Yaz Okulu Kaydı ekranına girilerek Yaz Okulu kayıt yenileme işlemi yapılır.
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3) Ödeme İşlemlerim ekranından Yaz Okulu kaydı seçilerek Taksitli/Peşin ödeme planı
oluşturulur.

TAKSİTLİ ÖDEME İŞLEMLERİ 
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Ödenecek tutar ekranda gözükür, ilerle ve Kaydet butonu ile kaydedilir 

Ücret tutarı kaydedildikten sonra ücreti ne şekilde ödeyeceğinizi seçmemiz gerekir. 

1) Taksitlendirme yapar ve ilk peşinatı banka yoluyla ödemenize imkan verir.

2) Taksitlendirme yapar ve ilk peşinat tutarını kredi kartı ile ödemenize imkan verir.

3) Tüm ücreti kredi kartına taksit yapar.Bunun için kredi kartınızda yeterli limitin olması
gerekir.

4) Tüm ücreti birden fazla kredi kartına taksit yapar. Bunun için kredi kartlarınızda yeterli
limitin olması gerekir.
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İlgili ödeme biçimi seçildikten sonra, 

Kredi kartı, ilk taksitten sonraki taksitler için ödeme vadesini,Taksit sayısını ve eğer isterseniz 
Peşinat tutarını kendiniz belirleyebilirsiniz.Bunları belirledikten sonra Ödeme Planı oluştur 
butonua basmalısınız. Aşağıdaki gibi ödeme planınız oluşur.  

 Butonuna basarak  ilk taksidi ödemeniz gerekir. 

Tamam butonuna basarak ödeme adımına geçmelisiniz. Sözleşmeyi onayladıktan sonra 
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Ödeme işlemini yapabilirsiniz. Ödemelerde 3D kullanılmaktadır.Kredi kartının kayıtlı cep 
telefonuna şifre geldikten sonra işlemi  yapabilirsiniz. 
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PEŞİN ÖDEME İŞLEMLERİ 

Peşin ödeme butonu seçilir. 

Ödenecek tutar ekranda gözükür ve İlerle ve Kaydet butonu ile kaydedilir 

1) Ücretin tamamını  banka yoluyla ödemenizi sağlar.
2) Ücretin tamamını kredi kartına tek çekim yapmanızı sağlar.
3) Ücretin tamamaını birden fazla kredi kartına peşin yapmanızı sağlar.
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İlgili seçenek seçilerek  ilerle ve Kaydet butonuna basılır. 

Ödemeyi tamamla butonuna basılarak  sözleşme onaylanır ve ödeme ekranından ödeme  
yapılır. 
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Ödeme işlemini yapabilirsiniz. Ödemelerde 3D kullanılmaktadır.Kredi kartının kayıtlı cep 
telefonuna şifre geldikten sonra işlemi yapabilirsiniz. 


