ÖDEME TABLOSU

PEŞİN ÖDEME

TAKSİTLİ ÖDEME

OKUL

EĞİTİM
ÜCRETİ

YEMEK
ÜCRETİ

TOPLAM
ÜCRET
KDV DAHİL

ANAOKULU

34.500,00 ₺

6.800,00 ₺

44.604,00 ₺

41.995,80 ₺

42.368,40 ₺

42.741,00 ₺

8.920,00 ₺

4.460,50 ₺

PEŞİN ÖDEME PEŞİN ÖDEME
NİSAN %7
MAYIS %6

PEŞİN ÖDEME PEŞİNAT TUTARI TAKSİT TUTARI
HAZİRAN %5
%20
AĞUSTOS-MART

İLKOKUL

44.000,00 ₺

5.800,00 ₺

53.784,00 ₺

50.457,60 ₺

50.932,80 ₺

51.408,00 ₺

10.760,00 ₺

5.378,00 ₺

ORTAOKUL

44.700,00 ₺

5.800,00 ₺

54.540,00 ₺

51.160,68 ₺

51.643,44 ₺

52.126,20 ₺

10.910,00 ₺

5.453,75 ₺

LİSE

44.750,00 ₺

48.330,00 ₺

44.946,90 ₺

45.430,20 ₺

45.913,50 ₺

9.670,00 ₺

4.832,50 ₺

ÖDEME SEÇENEKLERİ


Taksitli ödeme seçeneği Yapı Kredi Bankası tarafından “Taksitli Eğitim Sistemi”
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kayıt ofislerimizde, kayıt takvimine bağlı olarak banka
personeli bulunacaktır.



Taksitli ödemelerde %20 peşinat alınır ve geriye kalan tutar için 8 eşit taksit ile ödeme
seçeneği sunulur. Taksit dönemi Ağustos 2018- Mart 2019’dir.



Peşin ödeme indirimleri aşağıdaki şekilde uygulanır:
Nisan ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde indirim %7’dir.
Mayıs ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde indirim %6’dır.
Haziran ayı sonuna kadar yapılacak peşin ödemelerde indirim %5‘dir.
BURS VE İNDİRİMLER



İTÜ Mezunlarının çocuklarına ve torunlarına eğitim ücreti üzerinden %10 indirim
yapılır. (Yeni kayıtlarda mezun indiriminden yararlanabilmek için İTÜ Mezunlar
Derneği Üyesi Kimlik Kartı veya üyelik başvuru evraklarının kayıt sırasında ibraz
edilmesi gerekmektedir.)



Kardeş indirimi, eğitim ücreti üzerinden %10’dur. 2. kardeş (3. çocuk) için %20 indirim
uygulanır. Kardeş indirimi, küçük kardeş eğitim ücreti üzerinden yapılır.



Tüm burs ve indirimler, eğitim ücreti üzerinden hesaplanır ve bir akademik yıl için
geçerlidir.



Birden fazla burs ve indirime hak kazanan öğrenciler sadece hak edilen en yüksek
orandaki burs ve indirimden yararlanabilir. (Başarı bursları ve peşin ödeme indirimleri
hariç.)



İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, tüm burs ve indirimlerde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı : Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme AŞ
Banka
: Yapı Kredi Bankası
Şube
: Maslak Plazalar Şubesi
IBAN
: TR73 0006 7010 0000 0034 0000 00
Dekont Açıklaması: “Öğrenci TC Kimlik No – Öğrenci Adı Soyadı – Öğrenim
göreceği Okulun Adı” şeklinde yazılması önemle rica olunur.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR


Kayıt yenileme tarihlerinin uzatılmaması esastır. Duyurulan kayıt süreleri sona erdikten
sonra, açık kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınacağından, süresi içinde kayıtlarını
yenilemeyen ara sınıf öğrencilerimizin kayıt yaptırmaları, açık kontenjan olması halinde
mümkün olacaktır.



Açık kontenjan olması halinde 30 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak kayıt
yenileme işlemlerinde, mevcut burs ve indirim hakları geçersiz olacak ve her ay için %2
gecikme zammı uygulanacaktır.



TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 55. maddesi (2)
gereğince, ders yılı sonunda sözleşmede belirtilen tarihlerde ödemesi
tamamlanmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecektir.



TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 56.maddesi
kapsamında; eğitim ve öğretim yılı başlamadan okuldan ayrılan öğrencilere yıllık ücretin
%10’u dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okuldan ayrılan
öğrencilere ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan
miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

