
E-KAYIT SİSTEMİ İÇİN ÖDEME ŞEKİLLERİ 

 

1-Peşin Ödeme (Peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır.) 

1.1. Nakit Ödeme: SAP-Orion programı üzerinden ödeme planı 
oluşturduktan sonra herhangi bir İş Bankası Şubesinden şube yetkilisine 
aşağıdaki ödeme bilgilerini söyleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri: -
İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum Kodu:58, -Öğrenci Numaranız, -Ödeme 
Türü: EGTPESIN (Okul ödemesi için)-Dönem: 2020/İlgili Ay (Ödeme yaptığınız 
ay) 

1.2. Kredi Kartı ile tek çekim: SAP-Orion programı üzerinden ödeme 

planı oluşturduktan sonra sanal ortamda kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. 
Ödemelerinizde birden fazla kredi kartı kullanabilirsiniz. (Kredi kartınız sanal 
işleme açık olmalıdır. Kredi kartınızla sanal işlem yapabilmeniz için mutlaka 
bankanıza onay vermeniz gerekmektedir. Kredi kartı POS Cihazları 
kullanılmamaktadır.) 

- Kredi Kartı Tahsilat Sistemi, İlgili Bankanın altyapısını kullanmaktadır. 
- Kredi kartı bilgileriniz 128bit şifrelenerek gönderilmektedir. %100 Güvenlidir. 
- Kredi Kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmemektedir 

- Kredi Kartı Tahsilat Sisteminde 3D Secure kullanılmaktadır. 

 

2-Taksitli Ödeme 

- 2.1. Kredi Kartı İle Ücretin Tamamını Taksitli Ödeme (12 taksit) 

SAP-Orion programı üzerinden ödeme planı oluşturduktan sonra sanal 
ortamda kredi kartınızla taksitli (12 taksit) olarak ödeyebilirsiniz. 
Ödemelerinizde birden fazla kredi kartı kullanabilirsiniz. Kredi kartlarının 
kullanılabilir limiti çekim yapacağınız tutar için müsait olmalıdır. (Kredi 
kartınız sanal işleme açık olmalıdır. Kredi kartınızla sanal işlem 
yapabilmeniz için mutlaka bankanıza onay vermeniz gerekmektedir. 
Mail order sistemi ve kredi kartı POS Cihazları kullanılmamaktadır.) 

Taksit yapılan Kredi kartları: İş Bankası ve Ziraat Maksimum, TEB, Garanti, Deniz, 
Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, 
Akbank Axess ya da Wings, QNBFinansbank Cardfinans, Halkbank Paraf. İlgili kredi 
kartlarında 12 taksitle ödeme imkânı vardır. 

- Kredi Kartı Tahsilat Sistemi, İlgili Bankanın altyapısını kullanmaktadır. 
- Kredi kartı bilgileriniz 128bit şifrelenerek gönderilmektedir. %100 Güvenlidir. 
- Kredi Kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmemektedir 

- Kredi Kartı Tahsilat Sisteminde 3D Secure kullanılmaktadır. 



 

2.2. Banka kanalıyla (Nakit) taksitli ödeme (9 taksit): SAP-Orion programı 

üzerinden dokuz (9) taksitli ödeme planı oluşturduktan sonra ilk taksit tutarını 
herhangi bir İş Bankası Şubesinden şube yetkilisine aşağıdaki ödeme bilgilerini 
söyleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri: 3B Ekranı, -İstanbul Kültür 
Üniversitesi Kurum Kodu:58 , -Öğrenci Numaranız, -Ödeme Türü: EGTPESIN (Okul 

ödemesi için)-Dönem: 2020/İlgili Ay (Ödeme yaptığınız ay).  İlk taksit tutarınızı 
kredi kartıyla tek çekim olarak sanal ortamda da ödeyebilirsiniz.  
 
Banka kanalıyla (Nakit) taksitli ödeme (9 Taksit) şeklini tercih eden 
öğrencilerimizin ödemelerinden sorumlu olacak kişinin İş Bankası Kültür 
Üniversitesi Şubesi nezdinde mutlaka kredili mevduat hesabı açtırmaları 
gerekmektedir. 
 
E-Kayıt sistemini kullanarak kayıt yapan öğrencilerimizin ödemelerinden 
sorumlu olacak kişilerin ise hesap açılışını, en geç ikinci taksitin ödeme tarihine 
kadar yapmaları zorunludur. İlk taksitin dışındaki taksitler bu hesaba 
yatırılacaktır.  
 
 

İş Bankası’nın, bu hesabın açılabilmesi ve işleyişi ile 
ilgili açıklamaları aşağıdadır. 
 
Sayın T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencisi ve ailesi, 

Türkiye İş Bankası ve İKÜ’nün düzenlediği ortak çalışma doğrultusunda, İKÜ 

Ataköy Yerleşkesinde bulunan Kültür Üniversitesi/İstanbul Şubemiz, eğitim 
bedellerinin ödenmesine aracılık etmektedir. 

Kültür Üniversitesi ödemelerinin yapılabilmesi için peşinatsız, uygun faiz 

oranıyla eğitim kredisi kullanılabileceği gibi, okul tarafından taksitlendirme 

yapılması halinde, taksit tutarlarının ödemesinin Bankamızca taahhüt 

edildiği kredili mevduat hesabı kullanılabilmektedir. Veli hesabı sadece T. İş 

Bankası Kültür Üniversitesi/İstanbul Şubesi’nde açılabilmekte, diğer 

şubelerimizdeki mevcut hesaplarınız kullanılamamaktadır. 

 

İş Bankası müşterisi olmanız halinde; işcep uygulaması üzerinden; 

krediler-ekhesap-okul ek hesap- okul adı-T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 

işlem adımlarını takip ederek hesap ve ek hesap açılışı işlemlerini gelir 

belgesine gerek duyulmadan hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. 



 

İş Bankası müşterisi değilseniz müşteri olma işleminizi; 

 *İşcep uygulamasını indirerek; “müşteri olmak istiyorum” uygulaması 

üzerinden hızlıca Bankamız müşterisi olma işlemlerini tamamlayabilirsiniz. 

Detaylı bilgiye https://www.isbank.com.tr/musteri-olmak-istiyorum 

linkinden ulaşabilirsiniz 

 

 *Kültür Üniversitesi şubemize gelerek müşteri olma işlemlerini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

Şubemizden ek hesap açılışı işlemlerinizin hızlıca sonuçlanması için  

1-Veliye(Ödemelerden sorumlu kişi) ait kimlik belgesi, (Nufüs cüzdanı, 
ehliyet veya pasaport) 

2-Veliye(Ödemelerden sorumlu kişi) ait gelir belgesi,  

 Emekli iseniz;  e-devlet şifrenizi biliyor olmanız yeterlidir 

 Ücretli iseniz; kaşeli-imzalı maaş bordrosu, sgk hizmet 

dökümü, 

 Tacir iseniz ; vergi levhası ,imza sirküleri, bilanço, gelir 

tablosu,  geçici vergi beyannamesi, 

 Varsa tapu veya kira kontrat örneği, 

 
Yukarıda açıkladığımız uygulamalar çerçevesinde, sizlere hizmet vermekten 

sonsuz memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz.  

Başarılarla dolu bir eğitim dönemi dileriz. 

Saygılarımızla, 

T. İş Bankası A.Ş.  
Kültür Üniversitesi/İstanbul Şubesi 
 

https://www.isbank.com.tr/musteri-olmak-istiyorum

