ÜCRETLER, BURSLAR VE ÖDEME BİLGİLERİ
Öğrenim Ücretleri ve Ödeme Koşulları
2018-2019 Akademik Yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak lisans öğrencilerimiz için öğrenim
ücreti; Mimarlık, Psikoloji ve Hukuk lisans programlarında KDV dâhil yıllık 44.750 TL, diğer lisans
programlarında KDV dâhil yıllık 39.750 TL'dir. Yeni kayıt yaptıracak lisans öğrencilerimizden İngilizce
Hazırlık Programı’nda okuyacak öğrenciler için (Mimarlık, Psikoloji ve Hukuk dâhil) İngilizce Hazırlık
sınıfı ücreti KDV dahil 39.750 TL’dir.
2018-2019 Akademik Yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak Meslek Yüksekokulu öğrencileri için
öğrenim ücreti KDV dahil 22.750 TL’dir.
Öğrenim ücreti peşin veya Üniversitemizle Üye İşyeri Sözleşmesi yapan bankaların kredi kartları ile
taksitli olarak ödenebilir. Peşin ödeme; bankalardan havale, EFT veya nakit ödenerek ya da tüm
bankaların kredi kartları ile tek çekim ile yapılmaktadır. Taksitli ödeme ise; sadece Üniversitemizle Üye
İşyeri Sözleşmesi imzalayan bankaların kredi kartları ile yapılabilir. Bu kartlar Bonus, Paraf ve World
kartlardır. Yıllık ödemede 8 taksit, dönemlik ödemede 4 taksit imkânı ile ödeme yapılabilir. Kayıt
dönemlerinde bankaların ilave taksit kampanyaları olabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler
Üniversitenin Web sayfasından bulunan sanal pos ekranları kullanılarak internet üzerinden de
yapılabilir.
Öğrenim ücreti peşin olarak aşağıda belirtilen banka hesabına havale, EFT, tüm bankaların kredi
kartları ile tek çekim veya kayıt döneminde Üniversitemizin Öğrenci Merkezi içerisinde bulunan
Halkbank İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi’ne (0 216 514 54 00 – 1010) mesai saatleri içerisinde
nakit olarak ödenebilir. Öğrenim ücretinin yıllık peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi
durumunda %5, dönemlik peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %2 indirim
uygulanmaktadır. EFT ya da Havale ile yapılacak olan ödemelerde açıklama kısmına “Öğrenci Ad Soyad
” ve “Öğrenci T.C. Kimlik No” bilgilerinin mutlaka yazılması gerekmektedir. Herhangi bir Halkbank
şubesinden aşağıda yer alan hesaba hiçbir bankacılık ücreti ödemeden havale yapılabilir.
Öğrenim ücretinin yatırılacağı banka bilgisi aşağıda belirtilmiştir:
• Banka Adı: Halkbank İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi (Şube Kodu:1688)
• Hesap Adı: İstanbul Şehir Üniversitesi
• Hesap Numarası: 10100002
• IBAN Numarası: TR50 0001 2001 6880 0010 1000 02
Öğrenim ücreti bankalardan eğitim kredisi alınarak da ödenebilir. Bu durumda ödeme peşin yapılmış
olacağı için Yıllık Ödemede %5, Dönemlik ödemede %2 peşin indirimi sağlanmış olacaktır. Üniversitemiz
ile Halkbank Cevizli Şubesi arasında yapılan anlaşma gereği öğrenim ücretini ödeyecek öğrenci yakınları
uygun koşullarla eğitim kredisi kullanabilirler. Bu durumda 12 aya kadar vade seçenekleri sunulur.
Eğitim kredisi kullanmak isteyenler Üniversitemiz Öğrenci Merkezi içerisinde bulunan Halkbank
İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi’nden (0 216 514 54 00 – 1010) mesai saatleri içerisinde detaylı
bilgi alabilirler.
Öğrenim ücretinin üniversiteye nakit olarak aylık taksitlerle veya çek ve senetle ödenmesi mümkün
değildir.
Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışları dikkate alınarak Haziran
ayında açıklanan TÜFE oranından daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenir.

Burslar
Tam burslu olup, başarı sırasına göre burs almaya hak kazanan öğrencilere verilen nakit ve yemek burs
ödemeleri üniversitenin eğitime başladığı aydan itibaren 9 ay boyunca yapılmaktadır. Burslar ilgili
ayların 15 ile 20 si arasında yatırılmaktadır. Öğrencilerin yemek burslarını güncellemek için kampüste
yer alan POS cihazlarını kullanmaları gerekmektedir. Nakit burslar ise öğrenci banka hesaplarına
yatırılmaktadır.
2018-2019 Akademik Yılında Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen
ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak ve devam etmek şartıyla, yerleşme
puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer alanlara;
• Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
• 9 ay süre ile yemek bursu,
• 9 ay süre ile (Güz-Bahar) yurt bursu, üniversitenin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı,
İlk 1000 içinde yer alanlara bu haklara ek olarak 9 ay süre ile aylık 1.000 TL, ilk 1001-2000 içinde yer
alanlara ise 9 ay süre ile aylık 700 TL nakit ödeme imkanı sağlanır.
2018-2019 Akademik Yılında Tam Burslu programlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden
yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5.000 içinde yer almayanlara
sadece öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.
İslami İlimler tam burslu ve %75 burslu lisans programlarına kaydını yaptıran öğrencilerden ilk 10.000’e
girenler, ilk 1001 ile 2000 arasında yer alanların yukarıda belirtilen haklarından yararlanırlar.
Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi
bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa; yurt, yemek imkânlarından ve ek olanaklardan
yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.
Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Burs Yönergesi’nde
belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim
niteliğindeki burs kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. İndirimler
öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır.
Gerek üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında sunulan öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve
%25 muafiyet imkânı, gerekse ÖSYS başarı bursları dışında kalan indirimler ve destek bursları, İngilizce
lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre
ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4+1 yıl) süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler
için 2 yıl müddetince; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde
geçirecekleri (4+1 yıl) süre ile not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam
eder. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen
öğrencinin burs ve indirimleri ilgili yarıyıl için kesilir. Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler
isterlerse toplam bursluluk süresinin 1 yılını seçmeli İngilizce hazırlık programında kullanabilirler.
Tam burslu öğrencilere yukarıda belirtilen yerleşme sırasına göre sunulan; yurt ücretinden muafiyet,
yemek bursu ve aylık ödenen nakit bursları, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için
İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4 yıl) süre
boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre ile; Türkçe lisans programlarına
yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri (4 yıl) süre ile devam eder.

Öğrenim ücretinin ödenmesi ve burs ödemeleriyle ilgili tereddüt edilen konularda detaylı bilgi almak
için üniversitemizin 44 44 034 numaralı telefonuna başvurulabilir.
Yurt Ücretleri ve Ödeme Koşulları
2018-2019 Akademik Yılı yurt ücretleri aşağıdaki gibidir:
2018-2019 AKADEMİK YILI YURT ÜCRETLERİ
3 Kişilik Oda Ücret
Ücret*
(Dönemlik/TL)
Güz Dönemi
5.000
Bahar Dönemi
5.000
Yaz Dönemi
2.250
*KDV dahil fiyattır. Yurt ücretine yemek dahil değildir.
**USD ödemesi sadece 2018 girişli uluslararası öğrenciler için geçerlidir.

Ücret**
(Dönemlik/USD)
1.350
1.350
600

Yurt ücretini aşağıdaki şekillerde ödeyebilirsiniz.
Peşin Ödeme:
Yurt ücreti peşin olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen banka hesabına havale, EFT
veya şubeden yatırma şeklinde ödenebilir. Herhangi bir Halkbank şubesinden aşağıda yer alan TL
hesabına hiçbir bankacılık ücreti ödemeden havale yapılabilir. Üniversite içerisindeki öğrenci etkinlik
merkezinde bulunan Halkbank Şubesine ödemeler yapılabilir.
EFT, havale ya da şubeden yatırma şeklinde yapılacak olan ödemelerde açıklama kısmına “Öğrenci
İsmi” ve “Öğrenci T.C. Kimlik No” bilgilerinin mutlaka yazılması gerekmektedir. Banka ödeme dekontu
(yurda giriş işlemleri sırasında ibrazı istenebileceğinden) muhafaza edilmelidir.
Yurt ücretinin yıllık (Güz Dönemi + Bahar Dönemi) peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi
durumunda %5, dönemlik (Güz Dönemi – Bahar Dönemi) peşin veya kredi kartı ile tek çekimde
ödenmesi durumunda %2 peşin ödeme indirimi uygulanır.
Taksitli Ödeme:
Yurt ücreti, taksitli olarak sadece Üniversitemizle Üye İşyeri Sözleşmesi imzalayan bankaların (Paraf,
Bonus, World) kredi kartlarına; dönemlik ödemede 4 ve yıllık ödemede 8 taksit olarak
ödenebilmektedir. Anlaşmalı bankaların ilave taksit kampanyaları olması halinde taksit sayısı
kampanya dahilinde arttırılmaktadır. Yurt ücretinin anlaşmalı banka kartları haricinde aylık taksitlerle
nakit, çek veya senetle ödenmesi mümkün değildir.
Yurt ücreti, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına yatırılacaktır.
Banka Hesap Bilgileri
TL Hesabı:
• Banka Adı: Halkbank İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi (Şube Kodu:1688)
• Hesap Adı: İstanbul Şehir Üniversitesi
• Hesap Numarası: 10100003
• IBAN Numarası: TR23 0001 2001 6880 0010 1000 03

USD Hesabı (Sadece Yurt Dışı Ödemeleri İçin)
• Banka Adı: Halkbank İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi (Şube Kodu:1688)
• Hesap Adı: İstanbul Şehir Üniversitesi
• Hesap Numarası: 53100003
• IBAN Numarası: TR07 0001 2001 6880 0053 1000 03
(SWIFT KODU: TRHBTR2A)

