TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ ÖZEL OKULLARI
2017-2018 ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL
KAYIT BİLGİLERİ
2017-2018 ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENİM ÜCRETİ
SINIF

ÖĞRENİM ÜCRETİ

5-6-7-8.SINIFLAR

17.450,00 TL.

TAKSİTLENDİRME

12 Taksit

1. Yıllık yemek ücreti 2.685.00TL.’dir ( Kahvaltı-Öğle yemeği-Kuşluk )
2. Yıllık öğrenim ücreti ve yemek ücretinin karşılığı olarak ilk taksitler kayıtta peşin olarak tahsil edilir.
3. Servis, kıyafet, yardımcı kitap ve kırtasiye gibi ücretler, yıllık ücrete dahil değildir.
4. Mayıs 2017 tarihinden sonra yapılacak kayıtlarda taksitlendirme sayısı, 31 Mayıs 2018 tarihinde
bitecek şekilde azaltılarak düzenlenir.
5. Öğrenim ve yemek ücretlerine kdv dahil değildir.

İNDİRİMLER

KARDEŞ İNDİRİMİ;


Okulumuzda aynı dönemde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine % 10 indirim
uygulanır.

TED OKULLARI MEZUNU İNDİRİMİ;


Mezunlar derneğimize kayıtlı okulumuz mezunlarına veya Anne veya Babası TED Koleji Mezunu
olan öğrencilere % 5 indirim uygulanacaktır (Okulumuz dışında diğer TED okullarından mezun
velilerden mezuniyet ile ilgili belge istenecektir.)

TED GEÇİŞ İNDİRİMİ;


Ortaokul 8.sınıftan 9.sınıfa geçen kendi öğrencilerimiz için %5 indirim uygulanır. İndirim bir
yıllıktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ÖĞRETMEN İNDİRİMİ


Belgelemek kaydıyla, MEB ve YÖK’e bağlı Devlet veya Özel Öğretim Kurumu öğretmenlerine
veya Öğretim Görevlilerine % 5 indirim uygulanacaktır.

PEŞİN İNDİRİMİ


Öğrenim ücretinin tamamını peşin olarak ödemek isteyen velilerimize %5 indirim uygulanır.(Peşin
ödeme indiriminden yararlanabilmek için, ödeme nakit veya kredi kartından tek çekim olarak
yapılır.)

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ


02 Mayıs 2017 tarihinde başlar, 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileyen veya
kayıt yaptıran velilerimize %5 indirim uygulanır.

AÇIKLAMALAR



İndirimler Öğrenim Ücreti üzerinden yapılır.



Peşin, TED Geçiş ve Erken Kayıt İndirimleri haricinde, birden fazla burs ve indirim hak
kazanılması halinde sadece en yüksek orandaki burs veya indirim uygulanır.



MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği her yıl kayıt yenileme işlemlerinin yapılması
zorunludur.



Önceki öğretim yılı/yıllarından her hangi bir nedenle öğrenci ücretinden dolayı Vakfımız okullarına
borcu bulunan velilerimiz bu borçlarını ödedikten sonra kayıt yenileme işlemini
yaptırabileceklerdir.



Kurumumuz 2017–2018 eğitim döneminde de Denizbank A.Ş. Kdz. Ereğli Şubesi ile çalışacaktır.
Öğrenci ücretlerini bankadan kredili mevduat hesabı açarak yapacak olan velilerimizden her
hangi bir masraf alınmayacaktır. Kayıt yenileme işlemlerinin kolaylaştırılması açısından 1 Haziran
2017 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Denizbank A.Ş. görevlisi okulumuzda hazır
bulunacaktır.



Öğrenci ücretini taksitle ve bankadan ödeyecek velilerimiz, kayıt işlemleri öncesinde; Borç (Veli)
Taahhütnamelerinin yanı sıra, Denizbank Kdz. Ereğli Şubesi nezdinde açtıracakları Kredili
Mevduat Hesabı Sözleşmesi (Özel Okul Ödemeleri Sözleşmesi)'ni imzalayacaklardır. Taksit
ödemelerinde kredi kartı kullanılması halinde, Kredili Mevduat Hesabı açtırma ve Banka ile Veli
arasında Kredili Mevduat Hesabı sözleşmesi imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır.



KDV oranlarının değişmesi veya yeni vergilerin yürürlüğe konulması halinde, vergi farkı öğrenci
ücretlerine yansıtılır ve veliden tahsil edilir.



Kayıtta belirlenen ödeme planı tarih ve tutarlarında bireysel değişiklik yapılmayacaktır.



Okullarımızda; öğrenci ücretinin tespit ve tahsili ile peşin, peşinat, taksit ve peşin ödeme indirim
ve oranları, yeni kayıt, kayıt yenileme, kaydın geri alınması, ücretlerin iadesi, ücretsiz ve burslu
okuma, öğrenci ücreti indiriminden yararlanma gibi işlemler MEB ve Kurumumuz mevzuatı ile
Vakıf ve Okul İşletmeleri Yönetim Kurulumuzun kararları doğrultusunda yürütülmektedir.



5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak MEB tarafından
yayınlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" gereğince ilan olunur.

02/05/2017
TED Kdz.Ereğli Koleji Vakıf Özel Okul İşletmeleri

