
*Online ödemeler https://ekayit.aydin.edu.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. 

*18 – 24 taksit uygulamaları sadece Banka Taksitli ödemelerde geçerli olmaktadır. 

(Tezsiz yüksek lisans bölümleri için en fazla 12 taksit yapılabilmektedir.) Tezli yüksek 

lisans bölümlerinde 18 taksit, doktorada 18 ve 24 taksit seçenekleri bulunmaktadır.  

*18 taksit seçeneği için bölüm ücretinin %10’u; 24 taksit seçeneği için bölüm ücretinin 

%15’i web sitesinde ilan edilmiş olan bölüm ücretine eklenecek, indirim var ise fark ücreti 

eklenmiş bölüm ücretine uygulanacaktır. 

 

KREDİ KARTI İLE ÖDEME 

 Lisans üstü eğitim ödemesini kredi kartı ile yapmak isteyen öğrencilerimiz “tek çekim” 

ve “taksitli” seçeneklerinden birini seçerek işlemlerine başlayabilirler. 

 Kredi kartı ile taksitli ödemek isteyen öğrencilerimiz Bonus, Maximum, Axess, 

YapıKredi World, Vakıfbank World, Bankkart Combo ve Card Finans kartlarını 

kullanarak 12 taksitte ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.  

 Bu kartlar dışındaki kartlarla da herhangi bir banka seçilerek “tek çekim” ödeme işlemi 

yapılabilir. 

 Kredi kartı ödemesi yapılabilmesi için, kredi kartlarında ödeme yapılmak istenen 

toplam tutar kadar kullanılabilir limit bulunmalı ve kredi kartları internet kullanımına 

açık olmalıdır. 

 Birden fazla kart ile ayrı ayrı işlem yapılarak ödeme tamamlanabilir. Kredi kartı ödeme 

ekranındaki “tutar” kısmı değiştirilerek çekilmek istenen meblağ yazılabilir. ( Çekim 

yapılan her tutar için ayrı taksitlendirme yapılacak ve eğitim tutarı tamamlandığında 

sözleşmeniz sistem tarafından oluşturulacaktır.) 

. 

 

PEŞİN ÖDEME 

 Lisans üstü eğitim ücretinin tamamını peşin olarak ödemek isteyen öğrencilerimiz; 

öncelikle İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası - TR34 0006 7010 0000 

0054 8650 14 no’lu hesabına açıklama bölümüne öğrenci adı ve TC no’sunu yazarak 

belirtilen tutarı yatırmalıdırlar.  

 Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra, en fazla 6 saat içinde öğrenci sistemine yansıtılacak 

ve öğrencinin seçebileceği ödeme seçenekleri kısmında “Peşin Ödeme”  görünecektir. 

(“Peşin Ödeme” seçeneğinin görünüyor olması ödemenin tamamlandığı anlamına 

gelmektedir, tutarın eksik yatması halinde bu seçenek görünmeyecektir.) 

 Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanmakta olup öğrencilerimize bildirilen eğitim 

tutarının %5 indirimli halini yatırabilirler. ( %50 İAÜ Lisans mezunu indirimi var ise 

peşin ödeme indirimi %55 olarak değil; %50 indirimli tutar üzerinden %5 olarak 

uygulanmaktadır.) 

 

BANKA TAKSİTLİ ÖDEME 

https://ekayit.aydin.edu.tr/


 Lisans üstü eğitim ödemesini banka taksitli olarak gerçekleştirmek isteyen 

öğrencilerimiz; kendilerine bildirilen öğrenci numarası ve TC nüfus cüzdanı asılları ile 

Yapı Kredi Bankası’nın tüm şubelerine giderek “kredili mevduat hesabı” başvurusunda 

bulunabileceklerdir. Öğrencinin resmi geliri olması durumunda hesabın kendi adına 

açılabileceği gibi eğer yok ise resmi geliri olan başka bir adına da açılabilir.  

 Ödemeler 1 peşin 11 taksit olarak yapılabilecektir. 

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

cari hesaba, yıllık öğrenim tutarı kadar kredili mevduat tutarı tahsis edecektir. 

Öğrencinin yıl içindeki tüm taksit ödemeleri veli adına açılan hesaba yapılmalıdır. 

 Taksitlerin veli tarafından taahhüt edilen tarihlerde ödenmesi halinde hesaba herhangi 

bir masraf ya da faiz yansımayacaktır.  

 Taksit gününde hesapta yeterli tutar bulundurulmaması halinde; taksit tutarı velilerin 

kredili hesabından karşılanarak üniversitemize ödeneceğinden velinin hesabı eksi 

bakiyeye düşecektir ve faiz işleyecektir.  

 Banka, istihbaratı olumsuz çıkan velilere kredili mevduat hesabı açmayacak, kayıt 

işlemini başlatmayacak ve veli değişikliği talep edebilecektir. 

 1. Taksit (peşinat) kayıt esnasında nakit olarak veli adına açılan hesaba yatırılacaktır. 

 


