2020/2021 EĞİTİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME SEÇENEKLERİ
- Kayıt yenilemeler 11.05.2020 - 28.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Taksit seçenekleri kayıt yapılan
tarihe göre değişim göstermektedir. 28.08.2020 tarihinden sonra geçerli mazereti Rektörlük tarafından
uygun görülen öğrenciler geç kayıt yaptırabilir. Fakat bu durumdaki öğrencilerin eğitim ücretine %1
gecikme farkı uygulanır. Gecikme farkı ödemek istemeyen öğrencilerimizin kayıt tarihlerine önem
göstermeleri rica olunur.
(Örn. Mayıs ayında kayıt yenileme yapan öğrencilerimiz 12 taksit, Ağustos ayında kayıt yenileme yapan
öğrencilerimiz 9 taksit seçeneğinden yararlanabilir.)
ÜCRET BİLGİSİNE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
http://pos2.maltepe.edu.tr/login.aspx
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Çek ve senet kesinlikle kabul edilmemektedir.
1 - NAKİT ÖDEME
Ücretin tamamını nakit ödemek isteyen öğrencilerimiz için Türkiye İş Bankası hesap numarası bilgilerimiz;
IBAN: TR03 0006 4000 0011 2650 6767 60
ALICI ADI / HESAP SAHİBİ: T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
AÇIKLAMA: Öğrencinin TC Kimlik numarası ve Adı Soyadı
2- İŞ BANKASI İLE (KMH) SÖZLEŞME YAPARAK ÖDEME
1- Online (uzaktan) İş Bankası Kredili Mevduat Hesabı ile kayıt yapmak için ; https://www.maltepe.edu.tr/tr/ucretler
Online kayıt yapılamaması halinde;
2- Öğrenci adına ödeme yapacak kişi, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, İş Bankasının Üniversitemiz
yerleşkesi içindeki Marmara Eğitim Köyü Şubesine giderek kayıt yenileme işlemi yapabilecektir.

Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi,

Ödeme yapacak kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası

Ödeme yapacak kişi ücretli çalışansa, imzalı ücret bordrosu (Bordroyu imzalayanın yetkili
olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri)

Emekli ise emekli cüzdanının fotokopisi,

Kira geliri varsa tapu, kira kontratları ve kiraya ilişkin gelir vergisi beyannamesinin sureti,

Serbest meslek sahibi ise vergi levhasının fotokopisi, şirket ortakları için bunlara ek olarak şirket
bilançosu ve gelir tablosu, 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 yapılmalıdır.
3- KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Business, Amex vb. ticari kartlarla işlem kabul edilmemektedir.
Sanal Pos Kullanarak Kredi Kartı ile Ödeme:
www.maltepe.edu.tr internet adresimizden sanal pos aracılığıyla İş Bankası - Vakıfbank - Akbank Garanti bankalarının kredi kartları ile taksitli ödeme yapılabilir. (Maximum, Yapı Kredi World, Bonus
ve Axess Özellikli kredi kartları)
Kayıt İşlemleri Sırasında Kredi Kartı ile Ödeme:
Sanal Pos kullanmayı tercih etmeyen velilerimiz Üniversitemiz Kayıt ofisinde de pos cihazlarından İş
Bankası - Vakıfbank - Akbank - Garanti Bankası kredi kartları ile taksitli ödeme yapılabilirler.
(Maximum, Yapı Kredi World, Bonus ve Axess Özellikli kredi kartları)
* Taksitlendirme yapamayacak öğrenciler dönem ücreti ödeyerek de kayıt yenileyebilirler:
Güz Dönemi Ücretini (Yıllık 1/2si) : 11.05.2020 - 31.08.2020 tarihleri arasında
Bahar Dönemi Ücretini (Yıllık 1/2si) : 04.01.2021 - 29.01.2021 tarihleri arasında
nakit ödeme yapabilirler. (Tıp Fakültesi hariç)
* Sadece normal eğitim süresi içinde mezun olamayıp yılı uzayan öğrenciler kredi başına ücret öderler.
Normal eğitim süresi içerisinde olanlar, yıllık ya da dönemlik ödeme yaparlar.
* Öğrencilerin; ödedikleri kredi başı ücret bir yıllık eğitim ücretini geçiyorsa, o yıl için belirlenmiş
eğitim ücretini öderler.
* YAZ OKULU ÜCRETİ: Yaz okulunda ders alacak öğrenciler; dersin kredisinin kredi ücreti ile
çarpılması sonucu bulunan ücreti ödeyeceklerdir.
* Zorunlu mesleki uygulama eğitiminin (staj) ilk senesi ücretsizdir. 2. ve daha sonraki
tekrarında dönem ücretinin %25'i ücret olarak alınır.
* İNDİRİMLER BİRDEN FAZLA İSE (Kardeş İndirimi, Mezun İndirimi, Marmara Eğitim
Kurumları Mezun İndirimi, v.b.) en yüksek olanı dikkate alınır.

