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2022 - 2023 ÖĞRETİM YILI
BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ KAYIT PROSEDÜRÜ
2022 - 2023 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK SINIF DÜZEYLERİ
Anaokulu

4 - 5 Yaş

İlkokul

1 - 2 - 3 - 4. Sınıflar

Ortaokul

5 - 6 - 7 - 8. Sınıflar

Anadolu Lisesi

9 - 10 - 11 - 12. Sınıflar

2022 - 2023 ÖĞRETİM YILI FİYAT TABLOSU
SINIF

EĞİTİM

Anaokulu

44.300¨

İlkokul - Ortaokul

54.400¨

Anadolu Lisesi

56.900¨

ÜCRETLENDİRME
• 2022 - 2023 Öğretim Yılı fiyatlarımıza KDV dahil değildir. KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince
%8’dir. Bu oranda devletin ileride yapacağı artırım yada indirimlerin yasanın yürürlük tarihinden itibaren
ücretlere aynen yansıtılması zorunludur.
• İlan edilen ücretler sadece okul eğitim ücretleri olup yemek, servis, kıyafet, kırtasiye ve kitap dahil değildir.
YEMEK ÜCRETİ
• Yemek fiyatı 11.000¨ + KDV şeklindedir. KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince %8’dir.
• Tüm sınıflarımızda yemek sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi olarak 3 öğün içerir.
• Tüm sınıflarımızda yemek zorunludur.
ÖDEME ŞEKLİ
• Ödemeler; peşin, kredi kartı ve anlaşmalı olduğumuz banka üzerinden KMH ile ödeme olarak
üç şekilde yapılır.
• Verilen okul ücreti kredi kartı ve KMH ödemesini kapsar, peşin ödeme indirimi eğitim ücreti üzerinden
ödeyeceği ayın indirimine ek %5 oranında uygulanır.
İNDİRİM KALEMLERİ
• Tüm indirim kalemleri sadece eğitim fiyatı üzerinden uygulanır.
• Tüm indirim kalemleri sadece 2022 - 2023 öğretim yılını kapsar ve 1 yıl geçerlidir.
• Erken kayıt indirimleri aylara göre farklılık gösterir.
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KARDEŞ İNDİRİMİ
• Aynı öğretim yılında okullarımızda öğrenim gören kardeşlere eğitim ücreti üzerinden indirim uygulanır.
• İndirimler her kardeşe ayrı ayrı uygulanır.
• Kardeş indirimleri her kardeşe %5 oranında uygulanır.
• Kardeşlerden birisinin burs alması halinde burs alan kardeşe indirim uygulanmaz.
KURUMSAL ANLAŞMA İNDİRİMİ
• Okulumuzla kurumsal anlaşma imzalanan kurumlardan gelen öğrencilere uygulanır.
• Kurumsal anlaşmalar 2022 - 2023 öğretim yılını kapsar ve 1 yıl geçerlidir.
• Kurumsal anlaşma indiriminden faydalanmak isteyen velilerimizin belge ibraz etmesi gerekir.
• Kurumsal anlaşma indirimi %5 oranında uygulanır.
• Kardeş indirimi ve Kurumsal anlaşma indirimi aynı anda olursa sadece bir tanesi kullanılır.
• Uygulanan indirim kalemleri sadece 2022 - 2023 öğretim yılını kapsar ve 1 yıl olarak uygulanır.
KAYIT İPTALİ HALİNDE
• Finansal kaydı yapılan öğrencileri kapsar.
• Kayıt iptal talebi halinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56.3-a maddesinde belirtilen
iade koşullarına göre okul ücretinin 1/10’u kesinti yapılarak iadesi uygulanır.
OKULA KAYIT İŞLEMLERİ
• Kayıt hakkı verilen öğrencilerin velilerine 15 gün karar verme süresi tanınır.
Bu süre içinde işlemlerini tamamlamayan velilerimiz, kontenjan hakkını devretmiş sayılır.
Sonraki olası kayıt talepleri, kontenjan durumuna göre değerlendirilir.
• Okulumuzda kayıt görüşmeleri, randevu sistemine göre kayıttan sorumlu yönetici ile görüşerek başlar.
• Öğrencilerimizin okula kabulleri;
- Anaokulu 4 - 5 yaş ve 1. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için Rehberlik Tanıma Çalışması,
- 2 ve 3. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için Rehberlik Tanıma Çalışması ve Değerlendirme Sınavı,
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için Okula Kabul Sınavı ile yapılır.
- 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ayrıca MEB sınav sonucu da geçerli olur.
• Ağustos ayında kesin kaydı gerçekleşen öğrencilerimize, İngilizce Yeterlilik Tespit sınavları uygulanır.
Sınav tarihleri öncesinde velilerimize bildirilir.
• Kayıt görüşmeleri kampüsümüzde yapılacaktır.
• Kayıt görüşme ve işlemleri;
Hafta içi 09.00 - 18.00, hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Öğrenci fotoğrafı (2 adet)
• Veli fotoğrafı (anne için 1, baba için 1 adet)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (öğrenci, anne, baba)

