Değerli Velilerimiz,
2020-21 Eğitim Öğretim yılı için kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerimiz online portalımızdan
gerçekleştirilmektedir. Kaydınızı kesinleştirmek için portalımızdaki formları doldurduktan sonra
4.985,00 TL’lik ön ödemeyi yapmanız gerekmektedir. Ön ödeme, kayıt formları doldurulduktan sonra
süreci online olarak devam ettirip İyzico ödeme platformu üzerinden yapılabileceği gibi, İyzico
platformu ile ödeme yapmak istemeyen velilerimiz için havale, EFT ya da kampüsümüze gelerek kredi
kartı ile de gerçekleştirilebilir.
Ön ödeme tutarından sonra geriye kalan bakiye için ise ödeme seçeneklerimiz aşağıda bilgilerinize
sunulmaktadır. Aşağıdaki ödeme seçenekleri dışında başka bir ödeme yöntemi kabul edilmemektedir.

Ödeme Yöntem ve Oranları
1. Peşin Ödeme:
Peşin fiyat avantajından yararlanmak için tutarınızı Havale veya EFT ile ödeyebilirsiniz.
Havale veya EFT ile ödeme yaparken dekonta öğrenci adı, soyadı belirtilmesi
gerekmektedir.

Peşin Ödeme Banka Bilgisi
TR26 0003 2000 0000 0050 8869 14
EFT ve Havale dışında Kredi Kartı ve Hızlı Finansman Kredi yöntemi ile kayıt ücretinizi
ödeyebilirsiniz.
2. Kredi Kartı ile Ödeme:
Kredi Kartı ile tek çekim ödeme yapılması halinde banka komisyonu %1,60’tır. Bonus ve
Akbank kredi kartlarına 2 farklı vade seçeneği ile taksit yapılabilmektedir. Taksit
seçeneklerine uygulanan komisyon oranları ise şu şekildedir.

Vade

Taksitli
Fiyatlama

6

6,35%

9

9,16%

3. Hızlı Finansman Kredisi
Hızlı Finansman Kredisi ile ödeme yapmak isterseniz kredibilitenizde herhangi bir sıkıntı
olmaması halinde 50.000 TL ‘ye kadar siz değerli velilerimize 15 dakika içinde bankaya
gitmeye gerek kalmadan online olarak Hızlı Finansman Kredisi verebilmektedir. Tink
Muhasebe ekibi ile bu esnada telefonda iken yanınızda nüfus cüzdanınızı ve adınıza olan
cep telefonunuzu bulundurmanız yeterlidir. Kredinizin onaylanması halinde size en yakın
Türkiye Finans Şubesine giderek tarafınızdan imza kartonlarına alınacak ıslak imza ile
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süreç tamamlayabilirsiniz. Şube listesi için lütfen https://www.turkiyefinans.com.tr/trtr/sayfalar/subeler-ve-atm.aspx#sube ziyaret ediniz.
Hızlı Finansman kredisinin vade seçenekleri ile faiz oranları ise şu şekildedir.

Hızlı Finansman Hesaplama
Tablosu
Vade (Ay)

Katkı Payı Oranı

6
9

4,80%
6,80%

Notlar:
- 2020- 2021 Eğitim Öğretim yılı için öğrenim ücretine %8 KDV dahildir. Vergi yasaları uyarınca KDV’de
yapılacak değişiklikler aynen yansıtılacaktır.
- Kayıt ücretlerine sadece 2020-2021 Eğitim Öğretim ücretleri dahildir. Yemek, servis, kitap, kırtasiye,
üniforma ve eğitim araçları fiyata dahil olmayıp bunlar ile ilgili fiyat bilgileri daha sonra okulumuzun
portalında duyurulacaktır.
- Covid-19 önlemleri kapsamında okulumuz kapalı olduğundan Mali İşler ve Muhasebe departmanına
0539 550 0855 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri
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