2017-2018 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEME PROSEDÜRÜ
ÖDEME SEÇENEKLERİ
1. PEŞİN ÖDEME
İsteyen öğrenciler, ödenmesi gereken yıllık (Paket ücretin yarısı) tutarı, Üniversite tarafından duyurulan Üniversite
banka hesaplarına "%3 peşin ödeme indirimli" olarak havale/EFT yapmak suretiyle mali yükümlülüklerini yerine
getirirler. (Ders ve sınav ücretleri peşin ödemelerinde %3 indirim uygulanmamaktadır). Öğrenci veya veliler, öğrenim
ücretlerini Vakıfbank Mercan Şubesi dışında başka bir Vakıfbank Şubesi üzerinden veya başka bir banka şubesi
üzerinden de yukarıda detayları verilen Üniversitemiz hesabına havale/eft yoluyla peşin ödeme yapabilirler. Bu şekilde
işlem yapıldığında; ödeme açıklamasına öğrenci TC Kimlik no ile ad ve soyadın mutlaka yazılması gerekir.
Hesap adı
Banka adı
Hesap no
IBAN no
Açıklama

:
:
:
:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
VAKIFBANK/MERCAN (110)
00158007286203703
TR 3400 0150 0158 0072 8620 3703
Öğrenci TC Kimlik no / Adı Soyadı

2. KREDİ KARTI İLE ÖDEME
İsteyen öğrenciler, ödenmesi gereken yıllık tutarı internet tabanlı ödeme sistemini kullanmak suretiyle mali
yükümlülüklerini yerine getirirler:
a. Tek Çekim (Ödenmesi gereken yıllık tutarın tamamı tek seferde kredi kartından çekilir.)
b. Anlaşmalı Banka Kredi Kartları İle Taksitli Ödeme
o
o

Tezli yüksek lisans ve Doktora programları: Ödenmesi gereken yıllık (Paket ücretin yarısı) tutarı, tutarın tamamı
kadar bir limite sahip kredi kartından azami 9 taksit ile “vade farkı uygulanmadan” tek bir işlemde tahsilat yapılır.
Tezsiz yüksek lisans programları: Ödenmesi gereken tutar kadar limite sahip kredi kartından program ücreti ikiye
bölünerek birinci kısmı kayıt esnasında 5 taksit, ikinci dönem kayıt yenileme sırasında kalan tutar 7 taksit şekilde
tahsilat yapılır.
o
World

Advantage

Axess

Bonus

Card Finans

Paraf

Maksimum

3. BANKALARDAN EĞİTİM KREDİSİ KULLANARAK ÖDEME
İsteyen öğrenciler, Üniversiteden alacakları yazı ile bankalara başvurarak ödenmesi gereken yıllık tutar kadar
kullanacakları eğitim kredisini Üniversitenin banka hesaplarına ödetmek suretiyle mali yükümlülüklerini yerine
getirirler.
4. ÜNİVERSİTE ANLAŞMALI BANKA ARACILIĞIYLA SABİT TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ
o

o

Tezli yüksek lisans ve DOKTORA programları: İsteyen öğrenciler, Üniversitenin anlaşmalı banka şubesine
başvurarak ödenmesi gereken toplam tutarın tamamını “vade farkı uygulanmadan” yüksek lisans programları
için 18 ay, doktora programları için 18 ay azami taksitle ödemek üzere banka şubesi ile bir taksit anlaşması
yaparlar.
Anlaşmalı banka şubesi; müracaat eden öğrencilerden kredibilite açısından uygun gördükleri öğrenciler ile
taksit anlaşması yapma hakkına sahiptir. Taksit anlaşması yapan öğrencilerin taksitleri, öğrenci banka
hesaplarında yeterli bakiye bulunmasa dahi Üniversite tarafından otomatik olarak çekilecektir. Bu durumda
söz konusu öğrencilere bankaya borçlanmış olacaklardır.
Tezsiz yüksek lisans programları: İsteyen öğrenciler, Üniversitenin anlaşmalı banka şubesine başvurarak
ödenmesi gereken toplam tutarın tamamını “vade farkı uygulanmadan” yüksek lisans programları için 9 ay
azami taksitle ödemek üzere banka şubesi ile bir taksit anlaşması yaparlar. Anlaşmalı banka şubesi; müracaat
eden öğrencilerden kredibilite açısından uygun gördükleri öğrenciler ile taksit anlaşması yapma hakkına
sahiptir. Taksit anlaşması yapan öğrencilerin taksitleri, öğrenci banka hesaplarında yeterli bakiye bulunmasa
dahi Üniversite tarafından otomatik olarak çekilecektir. Bu durumda söz konusu öğrencilere bankaya
borçlanmış olacaklardır.

Üniversite anlaşmalı banka aracılığıyla sabit taksitli ödeme seçeneğinden yararlanmak isteyen veliler, ilan
edilen son ödeme tarihinden önce (kayıt tarih aralığında),
T.C.İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ödemeleri için;
İstanbul sınırları içerisinde ise; Okul içindeki kayıt alanındaki Mercan Şube standına,
İstanbul sınırları dışında ise; herhangi bir Vakıfbank Şubesine giderek VAKIFBANK ile taksitli ödeme
anlaşması yapmalıdır.
Bunun için veliler (öğrenci garantörü olacak kişi); kendi TC kimlik numarası ve cep telefon numarası ile
VAKlFBANK' a ait; http://vakifbank.com.tr/okul-tahsilat-sistemi.aspx?pageID=147 Linkinden OKUL TAHSİLAT
SİSTEMİ (OTS) sorgulamasını yapmalı, cep telefonuna gelen mesaj kredili OTS hesabı açabileceğini bildiriyor
ise; aşağıda belirtilen gelir evrakları ile ilgili Vakıfbank Şubelerine giderek;
o TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesi ve ekleri (6 adet)
o TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Müşteri No Verme ve Ürün Başvuru Formu
o TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası olan
“TAAHHÜTNAME” yi imzalamaları gerekmektedir.
Şubelere T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı ile başvurulması gerektiği unutulmamalıdır
Ancak Banka, kendisine ait yukarıda sıralanan formlar dışında aşağıda listelenen belgeleri de isteyecektir;
o Velinin gelirini gösteren belge ( Maaş bordrosu, vergi levhası, emeklilik cüzdan fotokopisi, e-bordro dökümü)
(işyeri sahipleri için vergi levhası, SGK’lı çalışanlar için işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş
bordrosu/yazısı
ve
işyerinin
imza
sirküler,
kamu
personelleri
için
https://ebordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm
adresinden alınan E-bordro, emekliler için
bankadan alınan 3 aylık maaş hesabı dökümü)
o Öğrencinin TC kimlik numarası içeren kimlik fotokopisi
Veli ve Öğrenci TC Kimlik Numarasını vererek, T.C.İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ taksitli ödemesinden
yararlanmak ve bu amaçla hesap açılış evrakları doldurmak istediğinizi belirtmeniz gerekecektir.
Son ödeme gününe kadar öğrenim ücretlerinin taksit tutarları, adınıza açılan Kredili Bankomat-724
hesabınıza yatırılmadığı taktirde ya da hesapta yeterli bakiye olmadığı durumlarda VAKIFBANK, kredili
hesabınıza tanımlanan Kredi limitini devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır.
Bu durum, hesap sahiplerinin gecikme bedeli ile karşı karşıya kalmaları anlamına gelmektedir.
Kredili Bankomat-724 hesabınıza yatıracağınız ödemeler ücretler tablosunda belirtilen son ödeme
tarihlerinde, VAKIFBANK tarafından Üniversitemiz hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır.
Taksitli sisteme dahil olmuş velilerin ödemelerini kendileri için açılan Kredili Bankomat-724 hesaba
yatırmaları gerekmektedir. Eğer ödemeler, Üniversite banka hesaplarına doğrudan yatırılırsa yanlış Kuruma
ve Hesaba ödeme yapmış sayılacaklardır.
NOT:
- İşlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz VAKIFBANK şubesinden alacağınız şube yetkililerince kaşe onaylı “ Teslim
Makbuzu” nu kayıt sırasında yanınızda bulundurmanız gerektiğini önemle hatırlatırız.
- Yurt içinde bütün VAKIFBANK şubelerine konu ile ilgili tebliğ gönderilmiştir. Şubelerde sorun yaşamanız
halinde ilgili tebliğ numarasını paylaşabilirsiniz. (Tebliğ No: 2017/587)
Bilgi için :
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Çağrı Merkezi

Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No:90 Beyoğlu / İSTANBUL
İletişim Tel: 444 0 413

