
                                      İSTANBUL MARMARA EĞİTİM KURUMLARI 

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

ÖDEME SEÇENEKLERİ 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri başlamıştır. 

 

Muhasebe Birimimiz aşağıdaki zaman dilimlerinde hizmetinizde olacaktır: 

Hafta içi : 08:30-17:30 

Cumartesi : 08:30-16:30 

Pazar  : 10:30-14:30 

Ve 0216 626 10 00 (1037/1035/1034/1033/1032/1031/1030/1029/1028 dahili) ilgili telefonlardan 

muhasebe birimimize ulaşabilirsiniz. 

 

Önceki dönemlere ait borcu bulunan velilerimizin; eski borçlarını tamamıyla kapatmaları koşuluyla 

kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.  

PEŞİN ÖDEME  

 

Ücretin tamamını peşin ödemek isteyenler, Muhasebe birimimizden öğrenecekleri hesap 

numarasına, İş Bankası Şubelerinden ödeme yaparak dekontu muhasebe birimimize iletmeleri 

gerekmektedir. 

Peşin kayıt anında Banka yetkililerine aşağıdaki bilgiler verilir: 

 Öğrencinin adı soyadı, 

 Öğrencinin okumakta olduğu okul ve sınıfı 

 Öğrencinin TC Kimlik numarası.  

 Peşin ödemelerde kredi kartı kabul edilmeyecektir. 

 Yemek ücretine peşin ödeme indirimi uygulanmaz. 

 

Not: Ödemeleriniz banka sözleşmesi ve Kredi kartı ile kabul edilir. Çek ve senet  

kabul edilmeyecektir.  

 

TAKSİTLİ ÖDEME 

 

Öğrenci adına ödeme yapacak kişi, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, muhasebe birimimize ve İş 

Bankasının kampüs içindeki Marmara Eğitim Köyü Şubesine giderek kayıt yenileme işlemi 

yapabilecektir.  

 Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi, 

 Ödeme yapacak kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi, 

 Ödeme yapacak kişi ücretli çalışansa, kaşe ve imzalı ücret bordrosu veya 

yazısı.(Bordroyu veya yazıyı imzalayanın imza sirküleri), SGK Detaylı 

Hizmet Dökümü (E-Devlet Şifresi ile alınmaktadır.) 

 Emekli ise; emekli maaş hesap ekstresi (son 3 aya ait), cüzdanının 

fotokopisi, SGK Emekli Hizmet Dökümü (E-Devlet Şifresi ile alınmaktadır.) 



 Kira geliri var ise; tapu fotokopisi, kira kontratları ve kiraya ilişkin gelir 

vergisi beyannamesinin sureti, 

 Serbest meslek sahibi veya İşyeri Sahibi ise; vergi levhasının 

fotokopisi, oda kayıt belgesi, şirket bilançosu ve gelir tablosu (son 2 

dönem), imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi. 

 

Taksitli ödeme başvurusu banka tarafından onaylandığı takdirde, Şube, veli adına açılan Cari 

Hesaba, yıllık öğrenim ücreti kadar <<Ek Hesap Limiti>> tahsis edecektir. Taksitli sisteme dâhil 

olan öğrencilerin taksit ödemeleri,  kayıt sırasında, velileri adına açılmış hesaplara yatırılmalıdır.. 

İş Bankası, istihbaratı olumsuz çıkan velilere kredili hesap açmayacak; kayıt işlemini 

başlatmayacak, gerekli görülen durumlarda kefil isteyebilecektir. Taksit tutarlarının, son ödeme 

tarihine kadar (tatile rastlaması halinde bir sonraki iş günü) bankanın açtığı hesaba yatırılması 

gerekmektedir. Son ödeme gününe kadar yatırılmayan veya taksit tutarından eksik olan bir tutar 

ödendiğinde, Banka, hesabınıza tahsis edilen ek hesap limitinizden eksik kalan tutarı okula 

ödeyecek, böylece hesap sahibi bankaya borçlanmış olacaktır. Bu durum, hesap sahiplerinin kredi 

faizi ödemelerini gerektirmekte olup, veliler Ek Hesaplarıyla ilgili gerek anapara, gerekse faiz 

borçlarını İş Bankası Şubelerinden öğrenerek, masrafsız olarak yatırabileceklerdir. 

Ödeme yapacak kişi, Muhasebe birimimizde ve İş Bankası Şubesinde aşağıdaki belgeleri 

imzalayacaktır. 

 Bankacılık Hizmet Sözleşmesi, 

 Taahhütname, 

 Ek sözleşme, 

 Muvaffakatname, 

 Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi, 

 Kredili Mevduat Hesabı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 

 Başvuru Formu, 

 Ödeme planı, 

 Gerekli görülen durumlarda kefilin imzalayacağı kefalet sözleşmesi 

 

KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME 

 

Kredi kartı ile taksitlendirme asgari toplam eğitim bedeli kadar limiti olan İşbank Maksimum 

özellikli kredi kartları,  Vakıfbank World özellikli kredi kartları, HSBC Advantage özellikli 

kredi kartları, Akbank Axess özellikli kartlar, Garanti Bankası Bonus, Finansbank Finanskart 

ve Halk Bankası Paraf kart , özellikli kredi kartları ile yapılacaktır. Sadece bu bankalar ile kredi 

kartı taksit sözleşmesi imzalandığı için diğer banka kredi kartları ile taksitlendirme 

yapılamayacaktır.  

 

Kredi kartı ile kayıt anında öğrencinin aşağıdaki bilgileri verilir. 

 Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi, 

 Öğrencinin okumakta olduğu okul ve sınıfı 

 

 


