
Site Giriş Bilgileri 

Site Adresi : www.okullisteleri.com 
Kullanıcı Adı : tedistanbul 
Kullanıcı Şifre : ted2020 

Site adresimize tıkladığınızda okulunuzun adı ve 
logosu bulunan butona tıklayıp kullanıcı adı ve 

şifre bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilirsiniz. 

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada öğrenciye ait 
kitap ve kırtasiye listelerini görüntülemek ve satın 
almak için sol kısımda görünen öğrenci ad, soyad 
ve TC Kimlik No bilgilerini sisteme girerek “Listeyi 

Aç” butonuna tıklayınız. 

Kitap – kırtasiye satışlarımız 07 Eylül Pazartesi saat 10.00’dan itibaren başlayacaktır. 

https://okullisteleri.com/


 
Açılan listeler yukarıdaki gibi görünecek olup öğrencinin sınıfına uygun kitap ve kırtasiye 
ürünleri görünecektir. 
 
Bu alanda, hem kitap hem de kırtasiye listeleri için ayrı ayrı seçebilir, ürün adedi azaltıp 
arttırabilir veya listenin tamamını hızlı bir şekilde almak için “KİTAP VE KIRTASİYE 
LİSTELERİNİN TAMAMINI ALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ” butonuna basıp 
ilerleyebilirsiniz. 
 
Yeşil butonlara basıp seçim yaptığınızda sol kısımda bulunan sepet miktarı artacaktır. 
Seçimli ürünleri satın almak için sepet butonuna basıp adımları izleyebilirsiniz. 
 
Sarı butona basıp hepsini sepetinize atarsanız direkt sepet sayfasına yönlendirileceksiniz. 
 

 
 



 

 

Ürün seçimi yaparak almak için sol 
kısımda kırmızı ile işaretlenmiş yeşil 
butona basarak listenin açılmasını 
sağlayınız. 
 
Liste açıldıktan sonra satın almak 
istediğiniz ürünlerin sağ yanındaki 
“Satın Al” butonunu işaretleyiniz. 
İşaretlenmeyen ürünler sepete dâhil 
edilmeyecektir. 
 
Bu alanda ürün adetlerini arttırabilir 
veya eksiltebilirsiniz. 
 
Seçiminiz tamamlandığında listenin 
altında çıkacak olan “Seçili Ürünleri 
Almak için Lütfen Tıklayınız” butonuna 
basarak seçili ürünleri sepetinize 
ekleyebilirsiniz. 
 
Siparişinizi tamamlamaya devam 
edebilmek için sol kısımdaki sepet 
butonuna basarak devam etmeniz 
gerekmektedir. 

 
 
 

 

 

 



Sepet ve Satın Al Sayfaları 

 

 
Sepet alanı yukarıdaki gibi görünecektir. Adet arttırma eksiltme işlemlerini bu alanda da 
yapabilirsiniz. Sepetinizdeki ürünleri kontrol ettikten sonra sol altta ki satın al butonuna 
basıp ilerleyiniz. 

 

Müşteri Adres vb Bilgi Girişi 

 

Satın al dedikten sonra aşağıdaki ekran ile 
karşılaşacaksınız. Bu alanda gerekli istenen 
tüm bilgileri giriniz. 
 
Tüm Bilgiler girildikten sonra aşağıdaki 
kaydet butonuna basarak ödeme ekranına 
ilerleyiniz. 

 



Fatura Tercih Alanı 

 
Bireysel veya kurumsal olarak fatura tercihinde bulunabilirsiniz. Faturalarınız e-fatura 

olarak belirttiğiniz mail adresine gönderilecektir. 
 

Ödeme ve Siparişin Tamamlanması 

 

Sitemizden kredi kartı veya havale / eft yöntemi ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz. 

Kredi Kartı ile Ödeme 

Kredi kartı ödemesi için kartınızın internet alışverişlerine ve 3D'ye açık olduğundan emin 

olunuz.  

Kredi kartı ile ödemek için sol üstteki kredi kartı butonuna tıklayıp kart bilgilerini girerek 

"Onaylıyorum" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan 3D güvenlik ekranına cep 

telefonunuza gelen tek kullanımlık işlem şifrenizi girerek siparişinizi tamamlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



Havale ile Ödeme 

 

 

Havale ile ödeme butonunu seçerek havale ile ödeme yapabilirsiniz. 

Siparişinizi tamamlamadan önce ekranda karşınıza çıkan sipariş numarasını ve "Banka 

Bilgilerimiz'i lütfen kaydediniz ve daha sonra "Onaylıyorum" butonuna basarak siparişinizi 

tamamlayabilirsiniz. 

Havale yaparken siparişinizin eşleşmesi için sipariş numaranızı açıklama bölümüne yazınız. 

Siparişinizi takip eden 2 iş günü içerisinde belirtilen banka hesaplarımıza havale işleminizi 

gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Aksi halde siparişiniz iptal olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sipariş Sonrası Bilgi ve Takip 

 

 

Siparişiniz bize ulaştığında belirtilen süreler içerisinde siparişiniz hazırlanıp kargoya teslim 

edilecektir. 

Sipariş esnasında veya sipariş verdikten sonra her türlü bilgi ve destek için (0216) 339 06 65 

numaralı çağrı merkezimizden mesai saatleri içerisinde bizleri arayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


