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We are introducing the first of its kind student services application with 
payment solutions focusing on the Turkish Universities.    It is an application for 
students from all over the world, who are studying in Turkey. S’aide will assist 
all international students during their higher education journey in Turkey by 
making their life easier. By examining the hurdles that each student partakes, 
S’aide is offering solutions to students, universities and parents by focusing on 
all stages of higher education: application, registration and academic educa-
tion.

We endure all necessary processes from deposit payment to overdue tuition 
payments and meeting daily student needs. With S'aide, students can receive 
and transfer money as well as pay their university tuitions and other expenses 
directly within a secure, low cost and fast environment. Students will also be 
able to save when spending with S'aide Loyalty Program.

Payment Systems
Student Aide S’aide Services with

Alanında bir ilki gerçekleştirerek, ödeme çözümleri entegre edilmiş öğrenci 
hizmetlerini ve çözümlerini Üniversite öğrencilerimize ve Üniversitelerimize 
sunuyoruz. Bu öncelikli olarak Türk Üniversitelerinde eğitim alan uluslararası 
öğrencilerimizin sıklıkla karşılaştıkları problemleri ortadan kaldırmayı veya 
azaltmayı hedefleyerek, onların yaşamlarını kolaylaştıracaktır. S'aide ile Üniver-
sitelerimiz, aileler ve uluslararası öğrenciler; başvuru, kayıt ve yükseköğrenim 
yolculuğuna ilişkin kolaylaştırıcı çözümlere ulaşabilecekler.

Depozito ödemelerinden eğitim ücret taksitlerinin ödenmesine ve hatta öğren-
cilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar pek çok çözüm oluşturduk. 
S'aide ile uluslararası öğrenciler; para transferlerini, eğitim ücret ödemelerini ve 
günlük harcamalarını güvenli, hızlı ve düşük maliyetli bir ortamda kolaylıkla 
yapabilecekler. Bunlara ilaveten öğrenciler, S'aide sadakat programı ile 
harcarken tasarruf da edebilecekler.

Entegre Öğrenci Hizmetleri 
Ödeme Sistemlerine 



S'aide VISA (temassız) ön ödeme-
li kartlarını tüm dünyada 
kullanılabilecekler.
Kolaylıkla tüm ATM’lerden para 
çekebilecekler.
Kendileri için güvenli sanal kart-
lar oluşturabilecekler.
Öğrencilerin ihtiyaç duyacakları 
ürün ve hizmetleri avantajlı sada-
kat programından temin edebi-
lecekler.
E-ticaret ödemelerinde 3-D 
güvenliğinden istifade edebilece-
kler.   

International money transfers 
from their home countries to 
their S'aide accounts with fast, 
secure and low-cost transactions.

University tuition payments will 
be made in a fast, reliable and 
traceable environment.
Students will be informed with 
notifications for their tuition and 
other payment dues.

Instant money transfers between 
S’aide member accounts 7/24.

Kendi ülkelerinden S'aide hesap-
larına hızlı, güvenli ve daha ucuz 
maliyetler ile Uluslararası para 
transferlerini yapabilecekler.
Üniversite eğitim ücretlerini daha 
hızlı, güvenli ve takip edilebilecek 
bir şekilde ödeyebilecekler.
Öğrenciler, vadesi gelen ödemel-
er hakkında gününden önce 
bilgilendirilecekler.

S'aide hesapları arasında 7/24 
para transferi gerçekleştirebi-
lecekler.

Avantajlı döviz kurlarından 
istifade edebilecekler.

Advantageous exchange rates 
will be offered.
International S'aide VISA prepaid 
card (contactless) will be used all 
over the world.
Students will have on the spot 
access to cash from any ATM 
worldwide.
Advantageous S’aide loyalty 
program including all stores and 
services will cover students’ 
needs throughout their higher 
education journey in Turkey. 
3-D Secure payments for e-com-
merce. 

S'aide
will provide
following
services

S'aide
aşağıdaki
hizmetleri
sunacaktır



S'aide
Hizmetleri

$
S'aide
Services

Depozito Ödemeleri

Üniversite ön kayıt 
depozito ödemeleri hızlı 

güvenli ve kolaylıkla 
yapılabilecektir. 

Üniversite ve öğrenciler 
ödeme sonuçlarını anlık 

görebilecekler.

Para Transferleri

Güvenli, hızlı ve 
kolaylıkla uluslararası 
para transferlerinin 

gerçekleştirilmektedir. 
S’aide üyeleri arasında 
anlık olarak 7/24 para 
transferleri yapılabilir.

S’aide VISA Kartı

Uluslararası S'aide VISA 
kartını (temassız) her ülkede 

kullanılabilecektir.
Sanal kartlarını da yaratabi-
lecek olan öğrenciler 3-D 

güvenlik ortamında e-ticaret 
ortamında emniyetli 

ödemeler yapabilecektir.

Döviz Bozdurma

Öğrenciler anlık olarak 
avantajlı döviz 

bozdurabilme hizmetin-
den sürekli faydalanabi-

lecekler.

Sadakat Programı

Üye işyerlerinin 
çeşitliliği ile öğrencilerin 
ihtiyaç duyacakları her 
türlü ürün ve hizmete 
kolay erişebilecekler. 

Ayrıca tasarruflu 
harcama yapabilme 
imkanları da olacak.

Üniversite Ödemeleri

Eğitim ücret ödemeleri 
hızlı, güvenli ve kolayca 
yapılabilecektir. Ayrıca 
zamanında ödemeler 

için uyarı sistemleri aktif 
kullanılacaktır.

Hoş Geldin Paketi

Öğrenciler Türkiye’ye 
geldiklerinde ihtiyaç 

duyacakları hizmetleri 
alabilecekler. Sağlık 
Sigortası, Sim Kart, 
Transfer, Şehir turu, 

Metro kartı.

Para Çekme

Öğrenciler her ülkeden 
ATM’lerden para 
çekebileceklerdir. 

Türkiye’de de geniş bir 
ATM ağından istifa 

edebilecekler.

Deposit Payment

University deposit 
payment will be 

conducted in quick, 
easy, and secure way 
without any hurdle or  

fraud. Students will 
receive payment 

notifications.

Money Transfers

International money 
transfers worldwide 

with fast, secure, 
low-cost and encrypted 

transactions.
Instant money transfers 
between S’aide member 

accounts 7/24.

S’aide VISA Card

S'aide VISA prepaid card 
(contactless) are valid all 

over the world.
Students may also 

create a virtual card.
S’aide card allows 3-D 
Secure payments for 

e-commerce.

Money Exchange

Students will access to 
instant money 
exchanges with 

advantageous exchange 
rates.

Loyalty Program

S’aide Loyalty Program 
encompasses all stores 

and services for 
students in Turkey.  

Students will save and 
gain rewards while 
spending on their 

needs.

Tuition Payments

Tuition payments will be 
made instantly in a fast, 
reliable and traceable 
environment. Tuition 

payment warnings will 
motivate students to 

pay on time.

Welcoming Package

Students will be offered 
all services they will 

need in Turkey. Health 
Insurance, Sim Card, 
Airport Transfer, City 
Tour, Metro Card and 

more.

Withdraw Money

Students will have on 
the spot access to cash 

from any ATM 
worldwide. 

In Turkey, students will 
have a wide network of 

ATMs.

$



S'aide ile her aday ve öğrenciye ön kayıt depozito ve eğitim ücretlerini nasıl 
ödeyecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Özellikle uluslararası öğrencile-
rin para transferi konusunda zorlanmaları ve ödemelerde gecikmeler yaşan-
ması sık karşılaştığımız problemlerdir. S'aide bu sıkıntıları giderebilmek için 
öğrencinin kendi ülkelerindeki muhabir banka ağı ile entegre bir çözüm 
sunmaktadır. S'aide App ile kolaylıkla kendine yakın ödeme noktasını 
bularak, transferi veya ödemeyi nasıl yapacağına ilişkin yönlendirmelere 
ulaşabilecektir. Üniversiteler bu sistem ile hem öğrenciden tahsil edeceği 
eğitim ücretlerinin durumunu anlık raporlar ile sürekli takip edebilirken aynı 
zamanda da hızlı ve güvenli tahsilatı temin edebilecektir.

Üniversite Eğitim Ücreti
Yönetim Sistemi (S’UTM)

UNIVERSITY

bilgi

raporlar

Üniversite USD Hesabı

$

$

Mali İşler
Uluslararası Ofis

Üniversite Yönetimi
Öğrenci İşleri

We assist each student on to how to properly pay the university deposit 
and tuition with S’aide. Many international students face troubles in their 
home countries or locally in Turkey due to the language barrier and system 
differences. S’aide is here to assist each student individually so that they 
can make payments through our partner banks within their home country. 
When S'aide App is installed to smart phones, students will be provided 
with payment guidance instructions through the closest partner bank 
branch in their hometowns. With our guided S'aide tuition payment system, 
students will be able to pay within a secure, low cost and fast environment. 
Universities will be able to collect tuitions in a faster and reliable way and at 
the same time track all tuition payment status in real time with detailed 
reports. 

University Tuition
Management System (S’UTM)

UNIVERSITY

info

reports

University USD Account

$

$

Accounting
International Office

University Management
Registrar



Ödenmemiş eğitim ücretlerinin
durumu.

Eğitim ücreti tahsilatı nakit akışı.

Öğrenci bazlı eğitim ücreti ödeme
durumu.

Kayıt ödemelerini tamamlayan
öğrenciler.

Depozito ödemesi yapan adaylar.

Detaylı ve anlık olarak güncel
raporlara erişim:  

Üniversite  Eğitim
Ücreti Yönetim Sistemi 

Her öğrenci için eğitim ücreti ödeme
planları oluşturma. 

İş Zekâsı ve Dashboard.

Üniversite veri tabanlarına ve başvuru
sitemine (S’apply) entegrasyon.  

Ödeme zamanından önce öğrencilere
otomatik hatırlatmalar yapılabilmesi.  

Yurt ve diğer ödemeler.
Eğitim ücreti taksit ödemeleri.
Kayıt ödemeleri.
Depozito ödemeleri.

Aşağıdaki ödeme hizmetlerinin
yapılabilmesi:  

University Tuition
Management System

(S’UTM) Fonksiyonları(S’UTM) Functions
Tuition payment plans for each student.

Tuition payment plan revisions.
Unpaid tuition dues by student.

Tuition payment inflow
projections by time.

Tuition collections by student.

Candidates who have completed
their registration down payments.

Candidates who have completed
their deposit payments.

The detailed instantaneous
University reports:  

Business Intelligence and
dashboard solutions.

Agency payment calculations.   

Integration to University databases
and Application systems (S’apply).   

Embedded warning system for tuition
payment dues.  

Dormitory and other payments.
Tuition installments.
Registration down payments.
Deposit payments.

Payment categories:  

Acente ödemelerinin hesaplanması.  



S'aide
Loyalty System

With S’aide Loyalty Program all our student members have instant 
access to their favorite stores at the click of their fingertips. 
University campus stores will also be added to this program. S’aide 
Loyalty Program offers all stores and services that a student may 
need throughout their higher education journey in Turkey. All our 
valued members will have on-the-spot access to all our partner 
merchant list. With S'aide Loyalty Program students will;

obtain loyalty discounts and rewards.  

alternative partner companies from art, fashion,
culture, and entertainment as well as retail business.  

make their payments with the click of a button
or S'aide VISA prepaid card. 

search for their favorite store through S'aide. 

S'aide
Sadakat Programı

Sadakat program ile öğrenciler Türk Üniversitelerindeki 
yükseköğrenim yolculukları boyunca ihtiyaç duyacakları 
mağazalara ve üye işyerlerine kolaylıkla ulaşabilecekler. Üniversite 
kampüs mağazaları da bu programa eklenebilecektir. Sadakat 
programında yer alan üye işyerleri ve bunlara ait kampanyalar S'aide 
App’inde ayrı bir sekmede öğrencilere sunulmaktadır. S'aide sada-
kat programının fonksiyonları:

Harcarken tasarruf edebilme ve ödüller
kazanabilme. 

Yeme-içme, moda, sanat, kültür ve
eğlenceye kadar farklı yaşam tarzlarına
uygun alternatifler. 

App üzerinden veya S'aide VISA kartı ile
ödeme yapabilme. 

Üye işyerlerini ve kampanyalarını arama.



Öğrenciler, Türkiye’deki yükseköğrenim yolculuklarına başlamadan 
ihtiyaç duyacakları hizmetlerin önemli bir kısmına S'aide hoş geldin 
paketi ile ulaşabilecekler. Hoşgeldin paketi içerisinde;

S'aide
Hoş Geldin Paketi

Promosyon ürünlerimiz.
İlgi alanlarına göre özel kampanya ve indirimler.
İndirimli Otel ve Uçak rezervasyonları.
İstanbul Kartı.
Havaalanı transferleri.
Internet ve dijital TV üyelikleri.
Sim kartı ve hizmet paketleri.
Sağlık Asistans Hizmeti.
Sağlık Sigortası.
S'aide Üyeliği.

Students will be offered services which they will need before they 
start their higher education journey in Turkey. The welcoming 
packages will be offered based on the unique needs of the 
students. Welcoming package will include:

S'aide
Welcoming Package

Promotional items.
All discount campaigns.
Discounted Hotel & Flight reservations.
Istanbul Card for Metro.

Airport Transfers.
Internet and digital TV memberships.
Sim Cards and packages.
Health Assistance Services.
Health Insurance.
S'aide Membership.


