E-KAYIT SİSTEMİ İÇİN ÖDEME ŞEKİLLERİ

1-Peşin Ödeme (Peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır.)
Peşin Ödeme Yardımcı Dokümanı için Tıklayın...
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: 2018/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.

(Taksitli Ödeme Yardımcı Dokümanı için tıklayın...)
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: 2018/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.
Söz konusu işlemlerin yapılabilmesi için kayıt esnasında;
Bankamız, Tarafından istenecek belgeler:

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

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




Emekli iseniz; hesap özeti veya emekli maaşınızın yattığı hesap cüzdanı,
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,

Özel Eğitim Bedeli Tahsilatı Sistemi ile ilgili genel işleyişi kısaca belirtmek isteriz:
 Eğitim bedeli taksitleri, okul tarafından hazırlanan ödeme planına uygun olarak
Bankamız nezdinde açtırdığınız ve okul taksitlerinin ödenmesi için talimat verdiğiniz
vadesiz TL hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilecektir.
 Taksitlerin ödenmesi için son ödeme tarihinden önce taksit tutarını vadesiz TL
hesabınıza aktarmanız yeterli olacaktır.
 Diğer bir bankadan vadesiz TL hesabınıza göndereceğiniz EFT’lerde alıcı adı alanına
kendi adınızın (hesap sahibinin adı) yazılması gerekmektedir. EFT tutarının hesabınıza
sorunsuz olarak aktarılması için alıcı adı alanına okul adı ya da öğrenci adı
yazılmamalıdır.
 Bankamız nezdinde özel eğitim bedeli tahsilatlarında kullanılmak üzere açılmış,
vadesiz TL hesabınıza bağlı bir ek hesabınızın(*) dan son ödeme tarihinde vadesiz TL
hesap bakiyeniz yeterli olmasa dahi, eksik kalan tutar ek hesap (kredi) limitinizden
karşılanarak özel eğitim kurumu hesabına aktarılacaktır.
 Taksit tutarının ek hesabınızdan karşılandığı durumlarda geri ödemelerinizde, ek
hesabın kredi özellikli bir ürün olması nedeniyle, taksit tutarının yanı sıra tahakkuk
eden faiz tutarını da dikkate almanız gerecektir.
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
(*) Ek hesap; Sadece okul/yurt ödemelerinde kullanılmak üzere açılan bir kredi türüdür.

