
 
 

AKADEMİK YIL ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TAHSİLATI UYGULAMA DETAYLARI 
PEŞİN YA DA DÖNEMLİ ÖDEME; 
Öğrenim Ücretini peşin yada dönemlik ödemek isteyen  öğrenciler  herhangi bir Akbank şubesine giderek, aşağıdaki bilgiler ile ücretini 
yatırabilir. (Öğrenci T.C. Kimlik No bazlı Üniversite Ücretleri Otomatik Ödeme Sistemi)  

• Öğrenci Adı-Soyadı.  
•  Öğrenci T.C. Kimlik Numarası. 

Banka ekranından peşin yada dönemlik ödemeyi  seçerek ödeme yapan öğrencinin ödeme işlemi gerçekleştirilmiş olup, 1 saat sonra 
üniversite hesaplarında görünür ve ders seçiminden önce campus online sistemi aktif hale getirilir. 
Öğrencinin ödeme yaptığı bilgisini üniversiteye iletmesine gerek  olmayıp, problem yaşanır ise finance@isikun.edu.tr adresine 
bilgilendirme maili atılabilir. 
 
KREDİ KARTI İLE ÖDEME; 

• Üniversitenin https://odeme.isikun.edu.tr sayfasından öğrenci T.C. Kimlik numarası girilerek peşin yada dönemlik ödeme 
yapılabilir. 

Üniversite sayfasından kredi kartı ile peşin yada dönemlik ödemeyi seçerek ödeme yapan öğrencinin ödeme işlemi gerçekleştirilmiş 
olup, 1 saat sonra üniversite hesaplarında görünür ve ders seçiminden önce campus online sistemi aktif hale getirilir. 
Öğrencinin ödeme yaptığı bilgisini üniversiteye iletmesine gerek  olmayıp, problem yaşanır ise finance@isikun.edu.tr adresine 
bilgilendirme maili atılabilir. 
Kredi kartlarına 12 taksite kadar taksit yapılmaktadır. 
 
AKBANK KANALI İLE TAKSİTLİ ÖDEME; 

• Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen kişilerin, ücretler tablosunda belirtilen son ödeme gününden önce, Işık Üniversitesi 
ödemeleri için tüm Akbank şubelerinde görevlendirilen Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkilileri'ne başvurup "Akbank ile taksitli 
ödeme anlaşması" yapması gerekmektedir. Bunun için Akbank'a ait ; 
Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi ile, 
Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası olan taahhütnamenin doldurularak Nüfus cüzdanı ile 
başvurulması yeterlidir. Ancak Banka, istihbarat sorunu olan kişilerden başka bir kişi adına hesap açılmasını, emeklilerden kefil 
ya da gelir beyan edici belgeler alınmasını talep edebilir.  
Akbank görevlisine, öğrenci TC Kimlik Numarasını vererek, Işık Üniversitesi taksitli ödemesinden yararlanmak istediğinizi ve bu 
amaçla adınıza 601 ürün kodlu Özel Kredili Akhesap açtırmak istediğinizi belirtmeniz gerekecektir. 

• Taksitli ödeme başvurunuz banka tarafından onaylandığı takdirde, şube, açtırdığınız hesaba, yine sisteminde öğrenci adına 
görüntülenen yıllık öğrenim ücreti kadar Artı Para Limit i (kredi limiti) olarak tanımlayacaktır. 

• Adınıza açılan 601 ürün kodlu Özel Kredili Akhesaba, sistemde öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücretinin peşinat 
tutarını eksiksiz en geç son ödeme gününe kadar yatırmanız gerekecektir. 

• Son ödeme gününe kadar öğrenim ücretlerinin taksit tutarları, adınıza açılan 601 ürün kodlu Özel Kredili Akhesabınıza 
yatırılmadığı taktirde ya da yeterli olmadığı durumlarda Akbank, kredili hesabınıza tanımlanan Artı Para yı (kredi limiti) devreye 
alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır. Bu durum , hesap sahiplerinin banka faizi ile karşı karşıya 
kalmaları anlamına gelmektedir. 

• Özel Kredili Akhesabınıza yatıracağınız ödemeler ücretler tablosunda belirtilen son ödeme tarihlerinde, Akbank tarafından 
Üniversitemiz hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır. Dekont getirmenize gerek kalmayacaktır. Taksitli öğrenim ücreti 
ödemeleri dışında kalan öğrenim ücreti, yurt ücreti, yurt depozitosu v.b. ücretlerin Özel Kredili Akhesaba yatırılmamasını 
önemle rica ederiz. 

• Taksitli sisteme dahil olmuş öğrencilerimizin ödemelerini  kendileri için açılan 601 ürün kodlu Özel Kredili Akhesaba 
yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kredi hesapları açık kalacak olup, hesaba işleyen faizden üniversite sorumlu 
olamayacaktır. 

• Geçmiş dönemlere ait borçları nedeniyle eksi bakiyede olan hesaplarını, yeni kayıt dönemi öncesinde artı bakiyeye 
çevirmeyen kişiler; yeni öğretim yılında taksitli ödeme olanağından yararlanamayacaktır. 

Taksitli sisteme girmek isteyen öğrenciler ; 
finance@isikun.edu.tr adresine taksit talebini içerir (Ad-Soyad, TC no, Burs durumu banka bilgileri ) bir mail atarak sisteme dahil olabilir.  
Akbank ilgili Telefonları: 0 216 710 34 47 
               0 216 712 14 60 / 5600-5411       
HESABA HAVALE - EFT ;  
FMV Işık Üniversitesi 
Akbank Levent Sanayi 
Şube Kodu : 258 
Iban No      : TR57 0004 6002 5888 8000 1163 88 
Açıklama    : Ad Soyad , T.C. No, 2018-2019 peşin yada dönemlik ödeme   
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