MASLAK YERLEŞKESİ
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KAYIT KOŞULLARI VE ÜCRETLERİ
PEŞİN ÖDEME

TAKSİTLİ ÖDEME
TAKSİT TUTARI

OKULLAR

MART
%8

NİSAN
%6

MAYIS
%4

PEŞİNAT
TUTARI %20

(TEMMUZ ŞUBAT)

TOPLAM
ÜCRET

EĞİTİM
ÜCRETİ
(KDV
HARİÇ)

8 TAKSİT

YEMEK
ÜCRETİ
(KDV
HARİÇ)

ANAOKULU

₺92.705,44

₺94.380,34

₺96.055,24

₺19.881,01

₺9.940,50

₺99.405,04

₺77.541,71

₺14.500,00

İLKOKUL

₺110.982,07

₺113.054,29

₺115.126,51

₺23.854,19

₺11.927,09

₺119.270,94

₺95.936,06

₺14.500,00

ORTAOKUL

₺112.557,64

₺114.664,11

₺116.770,58

₺24.196,70

₺12.098,35

₺120.983,52

₺97.521,78

₺14.500,00

LİSE

₺98.728,56

₺100.874,84

₺103.021,11

₺21.462,73

₺10.731,37

₺107.313,66

₺99.364,50

₺0,00

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği ilan olunur.
•

Okullarımızın kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler, okullarımızın web sitelerinde ilan
edilecektir.

•

Eğitim ve yemek ücretlerinin KDV tutarı %8’dir. Bu oranda yasa gereği yapılacak değişiklikler
ücrete ayrıca yansıtılacaktır.

•

Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullarda yemek hizmeti alınması zorunludur.

ÖDEME SEÇENEKLERİ-PEŞİN ÖDEME İNDİRİMLERİ
•

Taksitli ödeme seçeneği, Yapı Kredi Bankası tarafından “Taksitli Eğitim Sistemi” üzerinden
gerçekleştirilmektedir.

•

Taksitli ödemelerde %20 peşinat alınır ve geriye kalan tutar için 8 eşit taksit ile ödeme seçeneği
sunulur. Taksit dönemi Temmuz 2022- Şubat 2023’tür.

•

Peşin ödeme indirimleri, okulların ilan etmiş oldukları kayıt takvimlerine istinaden aşağıdaki şekilde
uygulanır:
Mart ayında yapılacak peşin ödemelerde uygulanacak indirim, %8’dir.
Nisan ayında yapılacak peşin ödemelerde uygulanacak indirim, %6’dır.
Mayıs ayında yapılacak peşin ödemelerde uygulanacak indirim, %4’dür.

BANKA HESAP BİLGİLERİ:
Hesap Adı
Banka
Şube
IBAN

: Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş.
: Yapı Kredi Bankası
: Maslak Plazalar Şubesi
: TR73 0006 7010 0000 0034 0000 00

Dekont Açıklaması : “Öğrenci T.C. Kimlik No. – Öğrenci Adı Soyadı – Öğrenim
Göreceği Okulun Adı” şeklinde yazılması önemle rica olunur.

•

Okulların ilan edecekleri kayıt takvimi sona erdikten sonra, açık kontenjanlara dışarıdan öğrenci
alınacağından, kayıt takvimi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerimiz, kayıt yaptırma
haklarını kaybedebileceklerdir.

•

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.

•

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.

•

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.

BURS VE İNDİRİMLER
• Mezun indirimi: İTÜ mezunlarının çocuklarına ve torunlarına eğitim ücreti üzerinden

uygulanır.
Dr. Sedat Üründül Anaokulu, Dr. Natuk Birkan İlkokulu, Ortaokulu ve Ekrem Elginkan Lisesinde
%10 olarak uygulanır.

•

Kardeş indirimi: Eğitim ücreti üzerinden %10 olarak uygulanır. 2. Kardeş (3. Öğrenci) 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.

