ÖĞRENCİ ÖDEMELERİ PROSEDÜRÜ ( Yatay Geçiş İle Kayıt Olacak Öğrencilerimiz İçin)

Ödemelerde 3 farklı ödeme seçeneği ile yardımcı olunabilmektedir.
1- ANLAŞMALI BANKA ÜZERİNDEN SABİT TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ (OTS)
Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen veliler, ilan edilen son ödeme tarihinden önce ( 29 Ocak 2019)
T.C.İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ödemeleri için;
İstanbul sınırları içerisinde ise; Okul içindeki Vakıfbank Mercan Bağlı Şube’sine,
İstanbul sınırları dışında ise; herhangi bir Vakıfbank Şubesine giderek VAKIFBANK ile taksitli ödeme anlaşması yapmalıdır.
Bunun için veliler (öğrenci garantörü olacak kişi); kendi T.C. 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;




TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesi ve ekleri (6 adet)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Müşteri No Verme ve Ürün Başvuru Formu
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;




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)
Öğrencinin 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 KMH 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 ve bu durumda
Üniversitemiz, banka tarafından veli/öğrenci adına açılan KMH hesaplarına tahakkuk ettirilecek gecikme bedellerinden sorumlu
NOT: İşlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz VAKIFBANK şubesinden alacağınız şube yetkililerince kaşe onaylı “ Teslim Makbuzu” nu
kayıt sırasında (28-29 Ocak 2019) 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: 2018/783)

2- Kredi kartı ile ile ödeme seçeneği E-PAYMENT;
İsteyen öğrenciler, internet üstünden ödemeye açık, yıllık öğrenim ücretini karşılamaya yeterli olacak şekilde bir limite sahip bir veya
daha fazla kredi kartı ile, internet tabanlı ödeme sistemini http://e-payment.iticu.edu.tr/ linkini kullanmak suretiyle mali
yükümlülüklerini yerine getirirler. Bu ödeme seçeneğinde peşinat yada taksit tutarı ödemeniz yeterli olmayıp yıllık öğrenim ücreti tek
çekim veya taksitlendirme yapıldığı takdirde ödeme yapılmış kabul edilecektir.
a. Tek Çekim: Ödenmesi gereken yıllık eğitim tutarının tamamı tek seferde kredi kartından ödeyebilirsiniz.
b. Anlaşmalı Banka Kredi Kartları İle Taksitli Ödeme: Ödenmesi gereken yıllık tutarın tamamı kadar bir limite sahip kredi kartından
azami 5 taksit ile “vade farkı uygulanmadan” tek bir işlemde tahsilat yapılır.
World
Axess
Bonus
Card Finans
Paraf
İş bankası
Maksimum

3- Nakit Ödeme (%3 indirimli) Seçeneği: Yıllık öğrenim ücreti toplamını kayıt süreci içerisinde tek seferde nakit
ödeyecek olan öğrencilerimiz Üniversitenin bildireceği bir banka hesabına %3 peşin ödeme indirimi ile ödeyebilirsiniz.
Hesap adı
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Banka adı
Vakıfbank

Şube adı
Mercan

Hesap no
00158 007290 5199 74

IBAN no
TR09 0001 5001 5800 7290 5199 74

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
LİSANS ve LİSANS HAZIRLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (%8 KDV DAHİL)

2018-2019
Eğitim
Döneminde

- İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- İletişim Fakültesi

- Mühendislik Fakültesi
- Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi

- Hukuk Fakültesi

Sınıflar ve Eğtim
ücretleri

Yıllık
Eğitim Ücreti

Dönemlik
Eğitim Ücreti

Hazırlık sınıfı
veya 1.sınıfa kayıt
olacak öğrenciler

37.000,00 ₺

18.500 ₺

38.000,00 ₺

19.000 ₺

39.000,00 ₺

19.500 ₺

2.sınıfa kayıt
olacak öğrenciler

36.720,00 ₺

18.360 ₺

37.800,00 ₺

18.900 ₺

38.880,00 ₺

19.440 ₺

36.450,00 ₺

18.225 ₺

37.585,00 ₺

18.793 ₺

38.770,00 ₺

19.385 ₺

36.180,00 ₺

18.090 ₺

36.180,00 ₺

18.090 ₺

37.480,00 ₺

18.740 ₺

3.sınıfa kayıt
olacak öğrenciler
4.sınıfa kayıt
olacak öğrenciler

Yıllık
Dönemlik
Yıllık
Eğitim Ücreti Eğitim Ücreti Eğitim Ücreti

Dönemlik
Eğitim Ücreti

Anlaşmalı banka üzerinden sabit taksitli ödeme seçeneği (OTS) tercih edilmesi halinde;
Ücretler taksitler aşağıdaki tarihlerde Vakıfbank’ta adınıza açılan hesap üzerinde tahsil edilmektedir.
Taksit
1.TAKSİT
2.TAKSİT
3.TAKSİT
4.TAKSİT
5.TAKSİT
Sayısı
Son
29.01.2019 25.02.2019 25.03.2019 25.04.2019 25.05.2019
Ödeme
Tarihi

