İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
28.02.2019

Değerli Velimiz,

2019–2020 eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemleri, aşağıdaki kayıt takviminde belirtilen
tarihlerde yapılacaktır. Gerekli belgeler aşağıda bilginize sunulmuş olup, tüm kayıt işlemleri 09.00–16.00
saatleri (öğle arası: 12.00-13.00) arasında Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu binasında gerçekleşecektir.
Veli şifreniz ile İTÜGVONET sisteminde veli portalından giriş yaparak “Formlar” menüsünde yer
alan “Kayıt Bilgileri Güncelleme Formu” seçeneği ile “Kayıt Formu ve Veli Yükümlülük
Taahhütnamesi”nin güncellenerek kayıt bürosuna gelinmesi önemle rica olunur.
Saygılarımla
Serap SARIGÜL HAZAR
Okul Müdürü

EĞİTİM ÜCRETİ
PEŞİN ÜCRET

TAKSİTLİ ÜCRET

OKULLAR

MART - NİSAN

MAYIS

PEŞİNAT
TUTARI %20

LİSE

52.245,00 ₺

53.406,00 ₺

11.610,00 ₺

TAKSİT TUTARI
(TEMMUZ ŞUBAT)
8 TAKSİT

TOPLAM
ÜCRET

EĞİTİM ÜCRETİ
(KDV HARİÇ)

5.805,00 ₺

58.050,00 ₺

53.750,00 ₺

KAYIT BİLGİLERİ
1. Mart-Nisan ayları içerisinde yapılacak peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden %10, Mayıs ayı
içerisinde yapılacak peşin ödemelerde %8 oranında indirim uygulanacaktır.
2. İTÜ mezunu çocuklarına ve torunlarına, eğitim ücreti üzerinden %10 indirim yapılacaktır.
3. Kardeş indirimi; eğitim ücreti üzerinden %10’dur. 2. Kardeş (3. Çocuk) için %20 indirim uygulanır.
Kardeş indirimi, küçük kardeş eğitim ücreti üzerinden yapılır.
4. Taksitli ödemelerde %20 peşinat alınır ve geriye kalan tutar için 8 eşit taksit ile ödeme seçeneği
sunulur. Taksit dönemi Temmuz 2019 – Şubat 2020’dir.
5. Okulların ilan edecekleri kayıt takvimi sona erdikten sonra, açık kontenjanlara dışarıdan öğrenci
alınacağından, kayıt takvimi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerimiz, kayıt yaptırma haklarını
kaybedebileceklerdir.
6. Okulların kayıt takviminden sonra yapılacak kayıt yenileme işlemleri, açık kontenjan olması halinde
mümkün olabilecek olup mevcut burs ve indirim hakları, geçersiz olacak ve ilan edilen peşinat
ücretine %3 gecikme zammı uygulanacaktır.
7. Birden fazla burs ve indirime hak kazanan öğrencilerimiz sadece hak edilen en yüksek orandaki burs
ve indirimden yararlanabilirler. (Başarı bursları ve peşin ödeme indirimleri hariçtir.)
8. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 55. maddesi (2) gereğince; ders yılı
sonunda sözleşmede belirtilen tarihlerde ödemesi tamamlanmayan öğrencilerin kayıtları
yenilenmeyecektir.
9. T.C. 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.

KAYIT TAKVİMİ
TARİH

SINIFLAR

15 Mayıs 2019
Çarşamba

Hazırlık ve 9. Sınıf Kayıt Yenileme İşlemleri

16 Mayıs 2019
Perşembe

10. Sınıf Kayıt Yenileme İşlemleri

17 Mayıs 2019
Cuma

11. Sınıf Kayıt Yenileme İşlemleri

*Mart ve Nisan aylarında peşin ödeme yapacak velilerimiz lise öğrenci
işlerinden kayıt işlemleri için destek alabilirler.
OKULDAN “KAYIT YENİLEME” İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
1. Banka dekontu (Yıllık toplam ücretin %20 peşinatını veya peşin ödemeyi gösterir dekont)
(Dekont açıklama kısmında, öğrencinin TC kimlik numarası, adı soyadı, okul bilgisi belirtilmelidir.)
2. Öğrenci Kayıt Bilgileri Güncelleme Formu (EK-1) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğü tarafından yapılması zorunlu kılınan Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'nin kayıt sırasında
oluşturulabilmesi için, kayıt ofisine başvurmadan önce veli şifrenizle İTÜGVONET sisteminin veli
portalından giriş yaparak “Formlar” menüsünde yer alan “Kayıt Bilgileri Güncelleme Formu”
seçeneği ile “Kayıt Formu ve Veli Yükümlülük Taahhütnamesi”nin güncellenmesi ve eksik olan
bilgilerin doldurulması gerekmektedir. (Güncelleme işlemi yapılmadan kayıt işlemi
gerçekleştirilememektedir.)
BANKA İÇİN GEREKLİ BELGELER (Kredili Mevduat Hesabı Açılması Durumunda)
1. Okulumuz tahsilatları Yapı Kredi Bankası Taksitli Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup
ödeme yükümlülüğü altına giren velilerimizin adına Yapı Kredi Bankası Maslak Plazalar Şubesinden
kredili mevduat hesabı açılacaktır.
2. Adına kredi tanımlanacak olan velilerimizin nüfus cüzdan aslını banka işlemleri için banka personeline
ibraz etmeleri gereklidir.
3. Kayıt ofislerimizde, kayıt takvimine bağlı olarak banka personeli bulunacaktır.
4. Peşin ödemelerde sonraki aylarda yapılacak tahsilatlar için Yapı Kredi Bankası ile taksitli eğitim
sistemi üzerinden tek ödeme tanımlanarak işlemler gerçekleştirilebilecektir.
Açıklama: Eğitim öğretim bedeli( taksitli ödemelerde )banka kanalıyla, “Taksitli Eğitim Sistemi”
uygulaması üzerinden tahsil edileceğinden, adına banka yoluyla limit tahsis edilecek velinin başvurması
gerekmektedir.

PEŞİNAT VE PEŞİN ÖDEME İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı
Şube
Hesap No.
IBAN
Hesap Adı
Dekont Açıklaması

: Yapı Kredi Bankası
: Maslak Plazalar
: 34000000
: TR73 0006 7010 0000 0034 0000 00
: Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş.
: Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Adı Soyadı, Okul Adı

