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 KİLİTTAŞI SCHOOLS 2022/2023 ACADEMIC YEAR SCHOOL FEES 

February 14
th 

– April 15
th

 2022 

DEPARTMENT SCHOOL FEE LUNCH KDV %8               TOTAL 

KINDERGARTEN 

( 5-6 Age) 
83.091 TL 17.085 TL 8.014 TL 108.190 TL 

PRIMARY- 

MIDDLE 
93.501 TL 15.555 TL 8.724 TL 117.780 TL 

KİLİTTAŞI SCHOOLS 2022/2023 ACADEMIC YEAR SCHOOL FEES 

After April 15
th

 2022 

DEPARTMENT SCHOOL FEE LUNCH KDV %8               TOTAL 

KINDERGARTEN 

( 5-6 Age) 
90.054 TL 17.085 TL 8.571 TL 115.710 TL 

PRIMARY- 

MIDDLE 
103.621 TL 15.555 TL 9.534 TL 128.710 TL 

*For students who want to attend preschool or high school at Toronto Keystone International Schools, 

you can contact info@keystoneschools.ca  and visit our website keystoneschools.ca 

 

                                       REGISTRATION PROCESS 

 

IMPORTANT NOTES: 

 For an appointment, please call our school on 0216 370 49 51.        

 For online registration renewal , you can contact Filiz Gökmen at admissions-

camlica@keystoneschools.com.tr 

 Stationery materials, local field trip transportation costs, morning and afternoon 

snacks are included in the lunch fee in our Kindergarten classes.   

 As of February 14, 2022, the registration period will start for the new students, and 

within the available classroom space, registration will be made with the 2022-2023 

tuition fees.        

 Payments are calculated with a maximum of 9 installments and 1 advanced payment.  

When the installment payment option is preferred, the last installment of the annual tuition 

fee is planned to be February 2023.  

 The annual school payment is divided into 10 equal installments and invoices are sent 

to you by email as of September 2022. 

 Pursuant to Article 56/3-a of the Directorate of Private Schools, those students who leave 

before the start of education are deducted 10% of the annual tuition fee and the remainder 

is refunded. For the students who leave after school starts, education and food cost for the 

days in the school are also calculated. 

 According to the private schools regulations article 53/1, the 'student registration 

agreement' must be signed during registration.    

 

 

 

mailto:info@keystoneschools.ca
mailto:admissions-camlica@keystoneschools.com.tr
mailto:admissions-camlica@keystoneschools.com.tr


ÇAMLICA CAMPUS  

                                                                                         
   

 

     

ÖZEL KİLİTTAŞI OKULLARI 2022/2023 AKADEMİK YILI OKUL ÜCRETLERİ 

14 ŞUBAT – 15 NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA 

SINIF  OKUL ÜCRETİ YEMEK TOPLAM KDV %8               TOPLAM  

ANASINIFI ( 5-6 YAŞ) 83.091 TL 17.085 TL 8.014 TL 108.190 TL 

İLKOKUL - ORTAOKUL 93.501 TL 15.555 TL 8.724 TL 117.780 TL 

ÖZEL KİLİTTAŞI OKULLARI 2022/2023 AKADEMİK YILI OKUL ÜCRETLERİ 

15 NİSAN 2022 TARİHİNDEN SONRA 

SINIF  OKUL ÜCRETİ YEMEK TOPLAM KDV %8               TOPLAM  

ANASINIFI ( 5-6 YAŞ) 90.054 TL 17.085 TL 8.571 TL 115.710 TL 

İLKOKUL - ORTAOKUL 103.621 TL 15.555 TL 9.534 TL 128.710 TL 

*Anaokulu veya liseye Toronto Keystone International Schools da devam etmek isteyen 

öğrenciler için info@keystoneschools.ca adresinden iletişime geçebilir, web sayfamızı 

keystoneschools.ca ziyaret edebilirsiniz.   

 

KAYIT PROSEDÜRÜ 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

 

● Randevu için lütfen 0216 370 49 51 numaralı telefondan okulumuzu arayınız.  

● Online kayıt işlemleri için admissions-camlica@keystoneschools.com.tr  eposta adresinden 

Filiz GÖKMEN ile iletişime geçebilirsiniz. 

● Anasınıfı (5-6 yaş) sınıflarımızda kırtasiye malzemeleri, şehir içi gezi ulaşım bedelleri ve 

öğle yemeği ücretlerimize iki ara öğün dahildir.  

● 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren yeni gelen öğrencilerimiz için kayıt dönemi başlayacak ve 

kontenjan dahilinde kayıt işlemi yapılacaktır. 

● Ödemeler 1 peşin en fazla 9 taksit olarak hesaplanır ve taksitli ödeme tercih edildiğinde 

yıllık okul ücretinin son taksiti Şubat 2023 olacak şekilde planlanır.  

● Yıllık okul ödemesi 10 eşit taksite bölünerek faturalandırılır ve faturalar Eylül 2022 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. 
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