
Dinamik ELT Okul Paketi Otomasyon Sistemi ’ne Hoşgeldiniz..!

İşlemlerinizi aşağıdaki yönergeleri sırası ile izleyerek kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan https://kitabinburada.com adresine gidin, 

karşınıza  gelecek olan aşağıdaki ekranda okulunuz tarafından verilen OKUL KODU 

bilgisini girin ve Devam  tuşuna basın.

Okul kodunuzu doğru girdiğinizde karşınıza gelecek olan aşağıdaki ekranda, yine okulunuz 

tarafından  giriş bilgisi olarak bildirilen öğrenci bilgisi (Öğrenci TC Kimlik No veya Öğrenci 

Okul No) bilgisini girerek Devam tuşuna basın.

https://kitabinburada.com/


Öğrenci bilgisini doğru olarak girdiğinizde girmiş olduğunuz öğrenciye ait okulunuz

tarafından belirlenmiş olan ihtiyaç listesi aşağıdaki şekilde karşınıza gelecektir. (Bu adımı 

geçemiyorsanız girmiş  olduğunuz öğrenci bilgisini kontrol edin, halen giriş yapamıyorsanız 

öğrenciye ait bilgiler sisteme eklenmemiş olabilir, eklenmesini sağlamak için lütfen okulunuz 

ile irtibata geçiniz)

Bu sayfada öğrencinin alması gereken ürünlerin tamamı seçili olarak gelmektedir. Okulunuz 

listeden  ürün çıkarılmasına izin veriyor ise çıkarmak istediğiniz ürünlerin sol tarafında

bulunan seçim işaretini tıklayarak ürünü çıkarabilirsiniz. İşlemleriniz

tamamlandığında sağ alt bölümde bulunan  SEPETE GİT butonuna tıklayın.



Seçmiş olduğunuz ürünler başarılı bir şekilde sepetinize eklendiğinde aşağıdaki şekilde sepet

ekranınız

görüntülenecektir.

Sayfanın sağ alt bölümünde yer alan ÖDEME SAYFASINA GİT butonunu tıklayın.



Aşağıdaki şekilde Adres ve Teslimat ekranına yönlendirileceksiniz.



Burada yer alan tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olduktan sonra

butonuna tıklayarak girmiş olduğunuz adres ve teslimat bilgilerini kaydedin.

KAYDET



Aşağıdaki şekilde bilgilerinizin kaydedildiğini gördükten sonra DEVAM butonuna tıklayarak ilerleyin.



Ödeme yöntemini seçtikten sonra DEVAM butonuna tıklayarak ilerleyin.



Sipariş özetiniz aşağıdaki şekilde görüntülenecektir,  

tıklayarak ilerleyin.

PAYTR GÜVENLİ ÖDEME 

SAYFASI
butonuna



Ödeme şeklini seçin. Tek Çekim ödeme yöntemi seçili olarak gelecektir. Taksitli ödeme yapmak

için Taksitli Ödeme alanına tıklayın ve kart tipi ile seçtiğiniz karta uygulanmakta olan taksit 

sayısını seçin.



Kart bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak girdiğinizde kartınızın bağlı olduğu banka 

sisteminin güvenli  ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz.



Kartınıza bağlı olan telefona gelen şifreyi girdiğinizde ödeme başarılı bir şekilde alındığında 

aşağıdaki  şekilde siparişinizin alındığına dair bilgi notu görüntülenir. Bu mesajı 

gördüğünüzde siparişiniz başarılı  olmuştur. Sayfanın sağ üst bölümünde yer alan Oturumu 

Kapat ile güvenli bir şekilde sayfayı terk  edebilirsiniz.

Ödeme aşamasında herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız, kartınızın alışveriş tutarınız için 

yeterli limite  sahip olduğunu, internet alışverişine açık olduğunu kontrol ederek tekrar 

deneyin. Sorun halen

devam ediyorsa lütfen bankanızla iletişime geçin.

Teşekkürler.


