
İKRAZ BAŞVURU 

KILAVUZU 



1. ADIM 

İkraz başvurusunda bulunmak için 

öncelikle sitemizden üye girişi yapınız. 



2.ADIM 

Üye bilgi sistemine giriş yapmak için daha önceden 

belirlediğiniz şifrenizi ya da Mebbis şifrenizi kullanabilirsiniz. 
Ayrıca E-Devlet Giriş butonunu kullanarak E-devlet kimlik 
doğrulama sistemi aracılığı ile de giriş sağlayabilirsiniz. 



3. ADIM 

Daha önce şifre belirlemediyseniz ya da diğer giriş kanalları 

aracılığı  ile  giriş  sağlamıyorsanız   İlk  Şifre   butonunu 

kullanarak kendinize yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. 



4.ADIM 

Bilgilerinizi  doldurduktan  sonra,  Sms  ya  da  E-posta 

seçeneklerinden birini seçiniz ve Sorgula butonuna tıklayınız. 

Şifreniz seçtiğiniz iletişim kanalıyla size iletilecektir. 



5.ADIM 

Şifrenizi unuttuysanız Şifremi 

Unuttum butonuna tıklayınız. 



6.ADIM 

SMS ya da E-posta seçeneklerinden birini seçerek 

size gelen şifreyi, şifre bölümüne girebilirsiniz. 



7.ADIM 

Girişi gerçekleştirdikten sonra anasayfada bulunan 
İkraz Başvurusu Yap seçeneğini tıklayınız. 



8.ADIM 

Başvuru türünü ve kefil durumunuzu seçiniz. 



9. ADIM 

Bu alandaki 

bilgilerinizi 

girdikten 

sonra 

Kaydet 

butonunu 

tıklayınız. 



10.ADIM 

Başvurunuzda  düzenlemek istediğiniz bir alan 
yoksa Onayla seçeneğini tıklayınız. 



11.ADIM 

Katılmak isterseniz karşınıza 

çıkan anketimizi doldurunuz ve 

Gönder butonuna tıklayınız. 

Böylelikle ön başvurunuzu 

tamamlamış olursunuz. 



12.ADIM 

Ön   başvurunuzu   tamamlandıktan   sonra 

kurumumuza yollamanız gereken taahhütname 

ve  eklere  ulaşacağınız  ekran  açılır.  Sırasıyla 

tıklayıp, açılan sayfaları yazdırınız. 



13.ADIM 

Bu alanda girdiğiniz 

kişisel bilgileriniz 

olacaktır. 

Taahhütnameyi 

tıkladığınızda 

karşınıza İkraz 

İstek Form ve 

Taahhütnamesi 

çıkar. 

Yazdır 

butonuna tıklayıp 

sayfayı 

yazdırınız. 

 
Bu alanda girdiğiniz 

kişisel bilgileriniz 

olacaktır. 



14.ADIM 

Ekler 

butonuna 

tıkladığınızda 

açılacak olan 

3 (Üç) 

sayfalık 

belgeyi de 

yazdırınız. 



SON ADIM 

• Yazıcıdan çıkarttığınız İkraz İstek Form ve Taahhütnamenizi ve 

ekleri doldurup, ilgili yerleri kurum amirinize onaylatarak, Genel 

Müdürlüğümüze  kargo/posta  yoluyla  iletmelisiniz.  Başvuru 

evraklarınızda  herhangi  bir  eksiklik  olmadığı  sürece  evrakınız 

Genel  Müdürlüğümüze  ulaşıp,  kayıtlarımıza  geçtiği  tarihten 

itibaren en fazla 8 işgünü içerisinde ikrazınız, İkraz İstek Form ve 

Taahhütnamesi üzerinde bildireceğiniz banka hesabınıza aktarılır. 

 

• İkraz  ödeme  günleri  haftada  3  kez  Salı,  Perşembe  ve  Cuma 

günleridir. 



UYARILAR 
Lütfen; 

•İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinde daksil (mürekkep silgisi) 
kullanmayınız, formun üstünde karalama yapmayınız. 

 

•İkraz İstek Form ve Taahhütnamenizin alt bölümünde yer alan 
imzalarınızı atmayı unutmayınız. 

 

•İkraz İstek Form ve Taahhütnameniz kesinlikle ıslak imzalı olmalıdır, 
kaşe imza kullanmayınız. 

 

•Eklerde yer alan sigorta formlarını imzalamayı unutmayınız. 

 

•Müteselsil Kefil göstererek başvuruda bulunmanız halinde, 
müteselsil kefilin tatbiki imza örneğinin kurum amiri tarafından 
onaylı olması gerekmektedir. 


