
Her dönem, ders kaydının yapılabilmesi için öncelikle ödemekle yükümlü olduğu öğrenim 

ücretinin ödenmiş olması zorunludur.  2019-2020 Akademik Yılı Öğrenim Ücreti ile ilgili 

ödeme seçenekleri ve ödeme tarihleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

(www.sabanciuniv.edu ∂ Aday Öğrenci ∂ Lisans Adayları ∂ Burslar&Ücretler ∂ Öğrenim Ücretleri)

ÖDEME SEÇENEKLERİ :

1.PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ (Bir dönemlik ücretin tamamı, bir kerede)

-Herhangi bir Akbank Şubesi’nden dönemlik öğrenim ücreti ödemesini Akbank Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile firma kodu 
7000754’e yapabilirsiniz. Akbank görevlisi, öğrenci adına görüntülenen peşin ödeme  tutarını sizden nakit olarak tahsil edecektir. 

-Akbank mevduat hesabına sahip, Akbank İnternet Bankacılığı ile Bireysel İnternet Şube’sinden şifresi bulunan kişiler Akbank 
şubesine gitmeden Akbank Abone Tahsilat Sistemi (ATS) - 7000754 firma kodlu peşin ödemelerini Internet üzerinden 
yapabilirler. Bunun için izlenecek yol ; 

• Akbank Bireysel Internet Şube’sine şifreniz ile girdikten sonra,

• Menüde yer alan Ödemeler->Kurum->Eğitim-Sınav sayfasından “Özel Üniversiteler” seçiminden sonra, yapmak istediğiniz 
işlem için Sabancı Üniversitesi-Ödeme Türü 7000754 Sabancı Üniversitesi menüsünden, ödeme türü "Peşin Öğrenim 
Ücreti" seçilerek ve Öğrenci No girilerek (öğrenci numarası, başına sıfır koymak suretiyle 8 haneye tamamlanmalıdır), 
döneme ait borçlarınızı görebilir ve ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, Bireysel Internet Şubesi’ndeki harç  
tahsilat sistemi   ile Akbank şube sistemi entegre durumda olduğundan, ödemeler iş günlerinde 09:00 ve 17:00 saatleri 
arasında yapılabilmektedir. Hafta sonları ise ödeme yapılamamaktadır. 

-Peşin ödemelerde ATS - 7000754 Abone Tahsilat Sistemi’ne EFT yapılamamaktadır. Ancak, Akbank’da bulunan mevduat 
hesabınıza EFT yaptığınız ödeme tutarının şubeye verilecek talimat ile ATS - 7000754’e aktarılmasını talep edebilirsiniz.

-Peşin ödemelerde uygulanacak gecikme faizi, TCMB faiz oranları esas alınarak hesaplanır ve tatil günleri de dahil olarak işler.

-Peşin ödemede indirim yoktur. 

-Dilerseniz dönemlik öğrenim ücreti peşin ödemesi için, uygun faiz ve ödeme koşulları ile herhangi bir Akbank şubesinden 
eğitim kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu şekilde dönemlik öğrenim ücreti ücreti peşin ödenecek olup kullanacağınız  
eğitim kredisi taksitlerini daha uzun vadede ödeyebileceksiniz.  

LİSANS ÖĞRENİM 
ÜCRETİ VE ÖDEMELER
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2019-2020 Akademik Yılı'nda ödenmesi gereken öğrenim ücreti ödeme tarihleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tüm ücretlerde KDV dahildir.  Birinci (Güz) döneme ait 

ücretleri 19 - 23 Ağustos, ikinci (Bahar) döneme ait ücretleri ise 14-16 Ocak 2020 tarihlerinde 

ödeyebilirsiniz.  

PEŞİN ÖDEME 

SEÇENEĞİ

1. DÖNEM (GÜZ) 2. DÖNEM (BAHAR)

YILLIK 

ÜCRET (TL)
Ödeme Tarihleri Ödeme Tarihleri

Burs Durumu Ücret
19-23 Ağustos 

2019
14-16 Ocak 2020

Burssuz Öğrenim 43.500 TL 43.500 TL 87.000 TL

Tam Burslu

(Üstün Başarı Sakıp Sabancı, 

Onur ve Şehit Çocukları 

Burslular)

Öğrenim - - -

Yüksek Başarı Burslu

(3/4 öğrenim ücreti muafiyeti)
Öğrenim 10.875 TL 10.875 TL 21.750 TL

Yarım Burslu 

(1/2 öğrenim ücreti muafiyeti)
Öğrenim 21.750 TL 21.750 TL 43.500 TL

Çeyrek Burslu

(1/4 öğrenim ücreti muafiyeti)
Öğrenim 32.625 TL 32.625 TL 65.250 TL
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2. TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

-Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen kişilerin, ücretler tablosunda belirtilen ödeme günleri içerisinde olmak koşuluyla, 
Sabancı Üniversitesi ödemeleri için tüm Akbank şubelerinde görevlendirilen Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkilileri’ne başvurup 
“Akbank ile taksitli ödeme anlaşması” yapması gerekmektedir. Bunun için;    

• Akbank kullanımına ait aşağıdaki belgelerin hesap açılacak şubelerde imzalanması gerekmektedir.  Ödemelerin daha 
hızlı olması açısından Sabancı Üniversitesi kampus içinde yer alan Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesinden 
yararlanmanızı öneririz.

• Akbank Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi,
• Akbank Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası olan taahhütname.

• Nüfus cüzdanı ve muhtarlıktan alınmış son 3 aya ait İkametgâh Belgesi (İkametgâh Belgesi yoksa son 3 aya ait                                                                                      
abonelik gerektiren elektrik, su, telefon v.s. faturası da olabilir) ile başvurmanız yeterlidir. Akbank şubesinde 601 kodlu 
Okul Ailem Hesabı açtıran kişinin, geliri olan/çalışan olması gerekmekte olup ilgili belgelerin hesap sahibi adına olması 
gerekmektedir. Ancak Banka istihbarat sorunu olan kişilerden başka bir kişi adına hesap açılmasını, emeklilerden kefil ya 
da gelir beyan edici belgeler alınmasını talep edebilir.

• Çalışma durumu “ücretli özel” ise SGK hizmet dökümü 75.000 TL'ye kadar limit başvurularında gelir belgesi 
gerekmemektedir. 75.000 TL üstünde gelir durumunu gösterir belge; Ücretliler için; son ay maaş bordrosu veya net 
maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge.Serbest Meslek Sahipleri için; vergi levhası, ticaret sicil belgesi/ücretiniz 
dışında gelir beyan ettiyseniz, bu gelirinizi gösteren belgeler.

-Akbank görevlisine, öğrenci numarasını vererek, Sabancı Üniversitesi taksitli ödeme seçeneğinden yararlanmak istediğinizi 
ve bu amaçla ödeme yapacak gelir sahibi kişi adına 601 ürün kodlu Okul Ailem Hesabı açtırmak istediğinizi belirtmeniz 
gerekecektir. 

-Taksitli ödeme başvurunuz banka tarafından onaylandığı takdirde; şube, açtırdığınız hesaba, sisteminde öğrenci adına 
görüntülenen öğrenim ücreti kadar Artı Para Limit’i (Kredi Limiti) tanımlayacaktır.

-Ödeme yapacak gelir sahibi kişi adına açılan 601 ürün kodlu Okul Ailem Hesabı’na, sistemde öğrenci adına görüntülenen 
dönem öğrenim ücretinin ilk taksit tutarının eksiksiz olarak en geç son ödeme gününe kadar yatırmanız gerekecektir. 

-Son ödeme gününe kadar öğrenim ücretinin taksiti, ödeme yapacak gelir sahibi kişi adına açılan 601 ürün kodlu Okul Ailem 
Hesabı’nıza yatırılmadığı taktirde ya da hesap bakiyesi yeterli olmadığı durumlarda Akbank, Okul Ailem Hesabı’nıza tanımlanan 
Artı Para’yı (Kredi Limiti) devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır. Akbank’ın Artı Para Kredisi’ne 
uygulayacağı faiz piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

-Okul Ailem Hesabı’nıza yatıracağınız ödemeler ücretler tablosunda belirtilen son ödeme tarihlerinde, Akbank tarafından 
Üniversitemiz hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır. Dekont getirmenize gerek kalmayacaktır. Taksitli dönem öğrenim 
ücreti ödemesi dışında  yurt ücreti, yurt depozitosu v.b. ücretlerin Okul Ailem Hesabı’na yatırılmamasını önemle rica ederiz.  

-İşlemlerinizi yürüttüğünüz Akbank şubesinden her dönem başında mevcut Okul Ailem Hesabı’nızı ve Artı Para limitinizi 
ve mevcut bakiyenizi (geçtiğimiz dönemden kalan borcunuz ve işleyen faiz nedeniyle) kontrol etmeniz gerekmektedir. 
Geçmiş dönemlere ait borçları nedeniyle eksi bakiyede olan hesaplarını, her yeni dönemin son ödeme tarihi öncesinde 
artı bakiyeye çevirmeyen kişiler; yeni öğretim döneminde taksitli ödeme olanağından yararlanamayacak ve peşin ödeme 
zorunlu olacaktır. 

-Ödemeler esnasında banka işlemlerinizi rahatça gerçekleştirebilmeniz adına; sadece Sabancı Üniversitesi öğrenim 
ücreti ödemeleri için hizmet veren, Akbank’ın 0262 687 70 20 no’lu hattını arayarak bilgi almanızı öneririz.
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TAKSİTLİ ÖDEME 
SEÇENEĞİ

1. DÖNEM (GÜZ) 2. DÖNEM
(BAHAR)

YILLIK 
ÜCRET

1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit 1. Taksit 2. Taksit 3. Taksit

Son Ödeme Tarihi Son Ödeme Tarihi

Burs Durumu Ücret
23 

Ağustos 
2019

30 Eylül 
2019

30 Ekim 
2019

16 Ocak
2020

17 Şubat
2020

17 Mart
2020

Burssuz Öğrenim
14.500 

TL
14.500

TL
14.500 

TL
14.500 

TL
14.500 

TL
14.500 

TL
87.000 TL

Yüksek Başarı Burslu
(3/4 öğrenim ücreti 

muafiyeti)
Öğrenim

3.625
TL

3.625
TL

3.625
TL

3.625
TL

3.625
TL

3.625
TL

21.750 TL

Yarım Burslu
(1/2 öğrenim ücreti 

muafiyeti)
Öğrenim

7.250
TL

7.250  
TL

7.250  
TL

7.250  
TL

7.250  
TL

7.250 
TL

43.500 TL

Çeyrek Burslu
(1/4 öğrenim ücreti 

muafiyeti)
Öğrenim

10.875
TL

10.875
TL

10.875
TL

10.875
TL

10.875
TL

10.875
TL

65.250 TL

LİSANS ÖĞRENİM 
ÜCRETİ VE ÖDEMELER

2019-2020 Akademik Yılı'nda ödenmesi gereken öğrenim ücreti son ödeme tarihleri ile 

birlikte aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tüm ücretlerde KDV dahildir. Birinci (Güz) döneme 

ait ücretleri 19 - 23 Ağustos 2019, ikinci (Bahar) döneme ait ücretleri ise 14-16 Ocak 2020 

tarihlerinde ödeyebilirsiniz.  


