ÖZEL TRAKYA EĞİTİM KURUMLARI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FİYAT LİSTESİ
BÖLÜMÜ
ANASINIFI
İLKOKUL
1.- 2. - 3. - 4.
ORTAOKUL
5. – 6. – 7. – 8.
ANADOLU LİSESİ
9. - 10. - 11. - 12.
YEMEK
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

01 Mart 2017
31 Mart2017
9.000.-TL

01 Nisan 2017
31 Mayıs 2017
10.000.-TL

01 Haziran 2017
tarihinden itibaren
10.800.-TL

14.300.-TL

15.400.-TL

16.000.-TL

16.000.-TL

17.000.-TL

17.900.-TL

16.000.-TL

17.000.-TL

18.000.-TL

3.100.-TL

3.100.-TL

3.100.-TL

Ücretlerimize KDV dahildir. KDV oranı eğitim ve yemek ücretinde % 8’dir. ( KDV oranlarındaki
olası değişiklikler ücretlere yansıtılacaktır.)
Anasınıfımızdan ilkokulumuza 1.sınıfımıza devam eden öğrencilerimize eğitim ücretinden sadece
ilk yıl için % 10, ilkokulumuzdan ortaokulumuza devam eden öğrencilerimize ilk yıl için Mart ayı
sonuna kadar eğitim ücretinden %32,60 ve ortaokulumuzdan lisemize devam eden
öğrencilerimize ilk yıl için %10 indirim uygulanır.
Başarı indirimi kazanan öğrencilerimiz, erken kayıt indiriminden yararlanamaz.
Devlet eğitim-öğretim desteği alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu
yönetmelik gereği BURSTAN YARARLANAMAZ.
19 Haziran 2017 tarihine kadar kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerin kayıtları ancak
kontenjan açığı kalması halinde değerlendirilecektir. Kontenjanın dolması halinde kayıt yenileme
konusunda velilerimiz yasal bir hak talep edemeyeceklerdir.
30 Haziran 2017 tarihine kadar eğitim ücretinin peşin ödenmesi durumunda % 10 indirim
uygulanır. Bu tarihten sonra peşin ödeme indirimi yapılmaz. Peşin ödeme indirimi sadece nakit
ödemelerde geçerlidir.
2017-2018 Eğitim-öğretim yılı ücreti ödemelerinde velilerimiz anlaşmalı bankalarımız AKBANK
ve İŞBANKASI DÖS sistemi ile ödemelerini yapabileceklerdir. İsteyen velilerimiz AKBANK ve
İŞBANKASI kredi kartına taksit yaptırabilirler. Taksitli ödemelerde son taksit ödeme tarihi
25 Nisan 2018’dir. Taksit ödeme tarihleri her ayın 10’u, 20’si veya 25’indedir. Ödeme tarihlerinde
bireysel değişiklik yapılmaz.
Kayıt esnasında ilk taksit peşin olarak alınacaktır.
Anasınıfından 8.sınıfa kadar yemek zorunludur.
Kardeşlere eğitim ücretinden %10 indirim uygulanır.
Mezunlarımızın çocuk ve kardeşlerine % 10 eğitim indirimi uygulanır.
Öğretmen çocuklarına % 5 eğitim indirimi uygulanır.
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMLERİ HARİÇ, BİRDEN FAZLA İNDİRİME HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERE
SADECE EN YÜKSEK İNDİRİM ORANI UYGULANIR.
Önceki döneme ait vadesi gelmemiş ödemeler haricindeki borç bakiyeleri kapatılmadan kayıt
yenileme işlemi yapılmayacaktır.
Ücretler sabit olup, indirim talep edilemez.

