İTA OKULLARI 2022 – 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM BEDELLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi okul ücretleri ve yemek ücreti yukarıda belirtilmiştir.
A. Eğitim ve yemek bedellerinin KDV tutarı %8’dir. Bu oranda yasa gereği yapılacak değişiklikler eğitim
ve yemek bedellerine ayrıca yansıtılacaktır.
B. Her iki veli tarafından “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” imzalanmadan öğrencinin kayıt işlemi tamamlanmış
sayılmaz.
C. Bu ücretlere okulumuzda gerçekleşen dil ve mutfak laboratuvarları, dil oryantasyon kursları, kulüp
çalışmaları ve okul içerisinde gerçekleşen tüm etkinlikler dahildir.
D. Okul servisleri, öğrenci kıyafetleri, kitap ve kırtasiye masrafları ve okul dışı etkinliklerin giriş ücretleri
belirtilen bedellere dahil değildir.
E. Anasınıfından 8. Sınıfa kadar yemek zorunludur. Yemek ücretleri kayıt sırasında eğitim ücretleri ile birlikte
ödenecektir.
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İTA OKULLARI 2022 – 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÖDEME SEÇENEKLERİ
1. Tahsilatlar aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
1.1. Peşin Ödeme
1.1.1. Banka Havalesi ve EFT transferi ile ödeme
Okul ve yemek ücretinin tamamını peşin ödemek isteyen velilerimiz, yukarıdaki tabloda belirtilen tarihe
kadar açıklanan indirimli tutarı aşağıda detayları belirtilen okulun Yapı Kredi Bankası Elmadağ Şubesi
nezdindeki TL hesabına yatırarak dekont ile kayıt tarihinde okula gelebilirler. (Sadece öğrenim bedelinin
yatırılmış olması kaydın yapıldığı anlamına gelmez.)
Hesap Sahibi: ŞİŞLİ BİLİMSEL ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş.
Banka: YAPI KREDİ BANKASI
Şube: ELMADAĞ (124)
IBAN: TR65 0006 7010 0000 0094 2235 64
Hesap No: 94223564
1.1.2. Kredi Kartı ile Ödeme
Dileyen velilerimiz okul ve yemek ücretinin tamamını, Kredi Kartı ile tek çekimde yapabilirler. (Tek
çekimde komisyon uygulanmaz.)
Peşin indirimi 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerlidir.
* 2022-23 eğitim-öğretim yılında peşin ödeme indiriminden yararlanan velilerimiz, bir sonraki eğitimöğretim yılı kayıt yenilemesini, 2022-23 eğitim-öğretim yılına ait indirimsiz ücretlere yapılan artışla
belirlenen yeni ücretler üzerinden yapacaklardır.
1.2. Taksitli Ödeme
A. Yapı Kredi Bankası ve TEB ile yapılan anlaşma gereği kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz, toplam
tutarın %10’luk kısmını ilk kayıt esnasında peşin ödeyerek kalan tutar için okuldan alacakları onaylı
ödeme planı ile adı geçen bankalarda; 31.03.2022 tarihine kadar 12 taksit (Taksitlerin Eylül ayı itibariyle
başlama imkanı sunulmuştur.) , 01.04.2022 tarihinden itibaren ise 9 taksit (Taksitler Temmuz ayı
itibariyle başlatılacaktır.) olarak vade farksız kredili mevduat hesabı açtırarak ödeme yapabilirler.
B. Velilerimiz Bonus ve World özellikli kredi kartları ile (komisyon uygulanır) taksitlendirme yapabilirler.
(Detaylı bilgi için muhasebe departmanı ile görüşebilirsiniz.)
2. İndirimler ve Komisyonlar
Aşağıdaki indirimler sadece eğitim ücreti üzerinden uygulanacaktır.
2.1. Kardeş İndirimi
A. Birinci öğrenciden (en büyük sınıfa giden) normal eğitim ücreti alınacaktır.
B. İkinci öğrenci için, o öğrenciden alınması gereken eğitim ücreti üzerinden %5 indirim uygulanacaktır.
2.2. İtalyan Lisesi Mezunu veya İtalyan vatandaşı velilere %5 indirim uygulanacaktır.
2.3. Öğretmen ve öğretim görevlisi velilere %10 indirim uygulanacaktır.
2.4. Sağlık personeli olan velilere %10 indirim uygulanacaktır.
2.5. İndirim uygulaması sadece yeni öğrenci kayıtlarında geçerlidir.
2.6. Hak sahipleri birden fazla indirime hak kazandığı durumda, en yüksek sadece bir indirim oranından
faydalanabilmektedirler.

