
ŞUBELER PEŞİN ÖĞRENİM ÜCRETİ

1 Anaokulu ₺37.777

1.Sınıf ₺58.966

2.-3. ve 4. Sınıflar ₺57.231

5. Sınıf ₺67.615

6.-7. ve 8. Sınıflar ₺65.626

9.Sınıf ₺67.029

10.Sınıf ₺65.057

11. Sınıf ₺65.893

12. Sınıf ₺69.205
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İNDİRİM ORANI

6%

2 TED GEÇİŞ İNDİRİMİ 5%

10%

6%

4%

4 TED OKULLARI MEZUNU İNDİRİMİ 5%

5
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

İNDİRİMİ
5%

6 KARDEŞ İNDİRİMİ 10%

7 OYAK İNDİRİMİ 10%
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1 2023-2024 öğretim yılında okulumuz 9.sınıfına; Millî Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci alınır.
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İNDİRİMLER

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
2023-2024 ÖĞRETİM DÖNEMİ OKUL ÜCRETLERİ

OKULLAR

OKUL ÖNCESİ

2 İLKOKUL

3 ORTAOKUL

4 LİSE

Okul Öncesi Peşin Yemek Ücreti 20.025 TL ve İlkokul, Ortaokul Peşin Yemek Ücreti 21.480 TL ve Lise Peşin Yemek Ücreti 23.369 TL’dir.

Öğrenim ve Yemek Ücreti'ne KDV dahil değildir.

I- Yukarıda yer alan öğrenim ücretleri ile yemek ücretleri peşin kayıt ücretleridir. Öğrenim ve yemek ücretinin birlikte ve tek seferde ödenmesi halinde, öğrenim 
ücreti üzerinden aşağıda 3. maddede yer alan tek seferde ödeme indirimi oranları uygulanır.
II- Veli peşin ve taksitli seçenek talep edebilir. Taksitli seçeneklerde aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
   a) Taksitli ödeme bankadan KMH yöntemi ile Haziran 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılır.
   b) Taksitli kayıt yapıldığında 2.000,00 TL  ön ödeme peşin olarak alınır.
   c) Taksitli seçenekte, kayıt yapıldığı tarih itibariyle varsa aşağıda belirtilen erken kayıt indirimi uygulanır.
   d) Taksitli seçenekte, yıllık %9 vade farkı uygulanır.

İNDİRİM DETAYLARI
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06.02.2023-31.03.2023 tarihleri arasında yapılacak kayıtlarda geçerlidir.

Erken kayıt dönemi 06 Şubat 2023 tarihinde başlar, 31 Mart 2023 mesai bitiminde sona erer. 
8. Sınıftan 9. Sınıfa geçen öğrencilerin Erken Kayıt İndiriminden yararlanabilmesi için belirtilen tarihlerde kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir. Erken kayıt indirim oranları yukarıda belirtildiği şekilde uygulanır.

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ

Okullarımızın Anaokulundan 1.Sınıfa, 4.Sınıftan 5.Sınıfa ve 8.Sınıftan 9.Sınıfa geçen 
öğrencilerine uygulanır. Ancak, 8.sınıftan 9. sınıfa Başarı Bursu alarak geçen öğrencilerimize 
TED Geçiş İndirimi uygulanmayacaktır. TED Geçiş İndirimi 28 Şubat 2023 tarihine kadar kayıt 
yaptıranlara uygulanır.
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06.02.2023-31.03.2023 tarihleri arasında tek seferde yapılacak ödemelerde uygulanır.

01.04.2023-30.04.2023 tarihleri arasında tek seferde yapılacak ödemelerde uygulanır.

01.05.2023-31.05.2023 tarihleri arasında tek seferde yapılacak  ödemelerde uygulanır.

TEK SEFERDE ÖDEME İNDİRİMİ

Lise Geçiş Sınavı (LGS) puanı ile kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde LGS
Puanı ile burs hakkından yararlanmak için başvuru yapmak zorundadırlar. Beş iş günü içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler bursluluk hakkından
yararlanamazlar.

Anne ve/veya Babası TED Okullarından mezun olanlara belgelemek kaydı ile uygulanır. 

Belgelemek kaydı ile Öğretmen ve Öğretim görevlilerinin çocuklarına uygulanır.

Aynı dönemde okulumuzda öğrenim gören kardeşlerden her birine uygulanır.

Hâlihazırda OYAK üyesi ve çalışanlarının çocuklarının her birine uygulanır.

GENEL AÇIKLAMALAR: 

TED Genel Merkezi onaylı ' Burs ve İndirim Uygulamaları Yönetmeliği'ne göre İndirim ve Başarı Bursları sadece Öğrenim Ücreti üzerinden yapılır. 

Erken Kayıt, TED Geçiş İndirimi ve Tek Seferde Ödeme indirimleri diğer indirimlerle birlikte uygulanabilir. Bunların dışında birden fazla indirim ve başarı bursu 
kazanan öğrencilere yalnızca en yüksek orandaki indirim veya burs uygulanır. Birden fazla indirim veya başarı bursu uygulanması durumunda indirimler veya 
başarı bursu, bir önceki indirim veya başarı bursu sonrası kalan tutar üzerinden sırayla uygulanır.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE KAYIT KABUL KOŞULLARI

TED Karadeniz Ereğli Koleji Lisesi 9.sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerden bursluluk hakkından yararlanmak isteyenlerin; Lise Geçiş Sınavına
(LGS) girmeleri gerekmektedir.

Bursluluk hakkından yararlanmak istemeyen öğrencilerin velileri doğrudan okula kayıt için başvuru yaparlar. 

Lise Geçiş Sınavına girmemiş olan tüm öğrencilerin başvuruları Okul tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilir. Komisyon, öğrencinin davranışları, disiplin 
durumu, akademik başarısı ve okula uyumu konularında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Bu değerlendirme sonucuna göre, velisi tarafından liseye 
kaydı talep edilen ve kayıtları uygun görülen öğrencilerin kayıtları yapılır.  

Akademik Başarı Bursu Kontenjanı, kayıt taban puanları ve kayıt takvimi, Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra, bu sonuçlar esas 
alınarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve okul web sayfasında ilan edilir.

Bir gruptaki yüzdelik dilim aralığında ayrılan başarı bursu kontenjanından daha fazla öğrenci olması halinde, puan sırasına göre kontenjan dolduktan sonra bir alt 
grupta açık burs kontenjanı bulunmasına bağlı olarak bir alt dilimdeki burs oranından burs verilir. 

Ancak bir üst dilimde boş kontenjan olması halinde başarı kriteri esas olduğundan bir alt yüzdelik dilimden üst yüzdelik dilime öğrenci alınmaz.

Okulun, TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Okulları’nda devam etmesi uygun görülmeyen öğrencilerin kaydını yapmama hakkı saklıdır. 
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Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre burslar aşağıda belirlenen yüzdelik dilimler esas alınarak puan sırasına göre verilir.
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