
                                        ÇAMLICA KAMPÜSÜ                                                                                                        
                                                                                                    Fiyatlar yeni öğrencilerimiz için geçerlidir. 

  

ÖZEL KİLİTTAŞI OKULLARI 2021/2022 AKADEMİK YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

SINIF  OKUL ÜCRETİ  KDV %8 YEMEK 
KDV %8              
(YEMEK)                      

TOPLAM  

ANAOKULU (4-5 YAŞ) 58.515 TL 4.681 TL 10.050 TL 804 TL 74.050 TL 

ANASINIFI ( 5-6 YAŞ) 60.784 TL 4.862 TL 10.050 TL 804 TL 76.500 TL 

İLKOKUL – ORTAOKUL 68.397 TL 5.471 TL 9.150 TL 732 TL 83.750 TL 

*Liseye Toronto Keystone International Schools da devam etmek isteyen öğrenciler için 
nil@keystoneschools.ca adresinden iletişime geçebilir, web sayfamızı keystoneschools.ca ziyaret 

edebilirsiniz.   

 

KAYIT PROSEDÜRÜ 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

 Randevu için lütfen 0216 370 49 51 no.lu telefondan okul sekreterimiz Serdar Karaağ’ı arayınız. 

 Anaokulu (4-5 yaş) ve Anasınıfı (5-6 yaş) sınıflarımızda öğle yemeği ücretlerimize iki ara öğün dahildir. 
Kırtasiye malzemeleri ve şehir içi gezi ulaşım bedelleri de eğitim ücretimize dahildir. 

 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren yeni gelen öğrencilerimiz için kayıt dönemi başlayacak ve kontenjan 
dahilinde 2021-2022 kayıt dönemi ücretleri üzerinden kayıt işlemi yapılacaktır. 

 Ödemeler 1 peşin en fazla 9 taksit olarak hesaplanır ve taksitli ödeme tercih edildiğinde yıllık okul ücretinin 
son taksiti Şubat 2022 olacak şekilde planlanır.  

 Yıllık okul ödemesi 10 eşit taksite bölünerek faturalandırılır ve faturalar Eylül 2021 tarihinden itibaren sizlere 
email olarak iletilir. 

 Özel öğretim kurumları yönetmenliği nin 56/3-a maddesi gereği öğrenim başlamadan ayrılanlara yıllık eğitim 
ücretinin % 10 kesilerek kalanı iade edilir. Öğretim başladıktan sonra ayrılanlara yıllık eğitim ücretinin % 10 ve 
öğrenim gördüğü günler ve yemek bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir. 

 Özel öğretim kurumları yönetmenliği nin 53/1. maddesi uyarınca ‘ öğrenci kayıt sözleşmesi’nin kayıt sırasında 
imzalanması gerekmektedir. 

 

İndirimler 

● Kardeş indirimi kardeşlerin eğitim ücretlerinin toplamından %10 hesaplanarak yapılır. 
 

● Kardeş ve peşin ödeme indirimi dışında birden fazla indirim olması durumunda en yüksek olan dikkate 
alınır. 
 

● KDV uygulaması Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda % 8 dir. 
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