
Ödeme Seçenekleri: 

1. Peşin Ödeme 

Bir yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamının kayıt zamanında, peşin ödenmesi halinde %10 
indirim uygulanacaktır.  

Peşin Ödeme yöntemlerimiz: 

• Üniversitemiz Web sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile öğrencinin T.C. 
kimlik numarası girilerek, banka farketmeksizin tek kartla ve tek çekim olarak ödeme 
yapılabilir. Sanal pos üzerinden yapılan ödemelere taksitlendirme yapılamamaktadır. 
Amerikan Express Kart ile ödeme yapılamamaktadır. 
 

• Türk Ekonomi Bankası’nın bütün şubelerinden  veya mevcut müşterisi iseniz internet 
bankacılığı üzerinden ; Ödemeler → Faturalar→ Hizmet tipi→ Diğer →Kurum Tipi 
→Lokman Hekim Üniversitesi peşin ödeme seçeneğine tıklayarak öğrencinin T.C 
Kimlik numarası ile ödeme yapabilirsiniz 
 

• Garanti Bankası’nın bütün şubelerinden, atmlerinden veya mevcut müşterisi iseniz 
internet bankacılığı üzerinden; İşlemler→ Ödemeler→ Üniversite→ Lokman Hekim 
Üniversitesi→ Ödeme Tipi→ 1 Yıllık Peşin Ödeme→ Öğrenci Numarası yazan yere 
öğrencinin T.C Kimlik numarası ile vadesiz hesaptan ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı 
ile ödeme yapıldığı takdirde banka komisyon almaktadır. Alınan bu komisyondan 
üniversitenin bir yükümlülüğü yoktur.  
 
Ödenecek tutarlar üniversitemiz tarafından bankaların sistemlerine yüklenmektedir. 
 
Web sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde komisyon 
alınmamaktadır. 
 
 

2. 1 Peşin + 7 Taksit ile Ödeme (Otomatik Tahsilat Sistemi) 

Üniversitemizin Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS) anlaşması yaptığı bankalardan (Türk 
Ekonomi Bankası ve Garanti Bankası) herhangi bir ücret, komisyon, vade farkı ve faiz 
olmaksızın bankaların veliye onay vermesi şartıyla yıllık ücretin tamamı 1 peşin + 7 taksit 
olarak ödeme yapılabilecektir. Bu işlem Türk Ekonomi Bankası ve Garanti Bankası’nın bütün 
şubelerinden gerçekleştirilebilecektir. OTS (KMH) sözleşmesi imzalanmadan ve peşinat (yıllık 
eğitim ücretinin 1/8 i)  ödenmeden kayıt işlemi yapılamayacaktır. 

OTS ile ödeme yapabilme koşulları: 

• Bankaca yapılacak istihbaratı olumlu olan ve gelirini belgeleyebilen veliler OTS sistemi 
ile ödeme yapabileceklerdir.  

• Banka gerekli görmesi halinde kefil veya ek teminat talep edebilecektir.  
• Gidilen şubede sıkıntı çıkması halinde aşağıdaki kişilere, gidilen şube yetkilisi 

ulaşabilir. 

  



TEB Çankaya Ankara Şubesi personel iletişim bilgileri 

Esra Barış 
Şube telefon: (0850) 204 17 97 
GSM: (0554) 870 30 72 
Mail: esra.baris@teb.com.tr 

Merve Ecem Arslan 
Şube telefon: (0850) 204 98 41 
GSM: (0553) 329 98 14 
Mail: merveecem.arslan@teb.com.tr 

Özlem Çelik 
Şube telefon : (0850) 2041817 
GSM: (0536) 600 67 84 
Mail: ozlem-celik@teb.com.tr 

Garanti Bankası Mustafa Kemal Şubesi (Ankara) 

Ayşen Hanım: (0312) 203 38 16 

Melike Okur: (0312) 203 38 13  

Gözde Nur Yaldız : (0312) 203 38 11 

Önemli not: Üniversitemizde nakit, çek, kredi kartı (web sitesi hariç), havale/EFT, açık hesap 
şeklinde tahsilat yapılmamaktadır. Bütün ödemeler banka şubelerinde yapılacaktır. 

Banka sistemine tanımlanan ödeme tutarlarına, öğrencilerimizin ösym bursu ve bir yıllık 
peşin ödemede %10 peşin ödeme indirimi hesaplanmıştır. Tercih indirimleri ve diğer 
indirimler öğrencimizin vereceği dilekçe ve ekleri ile değerlendirildikten sonra dilekçede 
belirtilen hesaplara iade edilecektir. 
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