
 

*Yukarıda belirtilen ücretler 1 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerlidir.  
 

KAYIT SÜRECİ 
 KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince %8’dir. Devletin ileride yapacağı artırım ya da indirimler, 

yasanın yürürlülük tarihinden itibaren, ücretlere aynen yansıtılacaktır. 
 Öğrenci servis ücreti, kıyafet, kitap, kırtasiye ve okul sonrası etkinlikler belirtilen ücretlere dahil değildir. 
 Tüm yeni öğrenci kayıt kabul işlemlerinde ‘Öğrenci Tanıma Çalışması’ ve 4, 5, 6, ve 7. sınıflar için ise 

“Öğrenci Kabul Sınavı” gerçekleştirilir. Çalışmanın geri bildirimi “Okul Rehberlik Birimi” tarafından yapılır. Bu 
geri bildirimin ardından aile 3 (üç)  iş günü içinde kayıt yaptırmalıdır. Üç günü aşan durumlarda kontenjan 
dahilinde yeni öğrenci kayıtlarına devam edilir. 

 Okul, kontenjan durumuna bağlı olarak öğrenciyi kabul edip etmemekte serbesttir. 
 Kayıt işlemleri için öğrenci velisinin (anne veya babanın) okula bizzat başvurması gerekmektedir. 
 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’ veli tarafından imzalanmalı ve okul yönetimine teslim 

edilmelidir. İmzalanan form okula teslim edildikten sonra öğrencinin mali kayıt süreci tamamlanmış olur. Bu 
süreç halen kayıtlı olan öğrenci için de geçerlidir. 

 Kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin önceki dönemlere ait bakiyesi bulunmamalıdır. 
 

YENİ KAYITLARDA UYGULANAN İNDİRİMLER 

 Tüm indirimler sadece eğitim ücreti üzerine uygulanır. 
 İndirimlerden yararlanmak için ait olunan kurumlardan gerekli belgeleri kayıt esnasında ibraz etmek gereklidir. Aksi 

halde indirim uygulanmaz. 
 Boğaziçi Üniversitesi mezunu velilerin çocuklarına, BÜMED üyesi olması ve 2023 yılı aidatlarını ödemiş olması koşulu 

ile % 15 BÜMED indirimi uygulanır. 
 Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı Öğretim Üyesi çocuklarına %20 indirim uygulanır. (Kontenjan dahilinde) 
 Boğaziçi Üniversitesi dışında tam zamanlı Öğretim Üyesi ve öğretmen çocuklarına %10 eğitimci indirimi 

uygulanır. 
 Peşin indirimi hariç, diğer indirimler birleştirilmeden en yüksek olanı uygulanacaktır. 
 Aynı eğitim ve öğretim yılında, okullarımızda öğrenim gören iki kardeşten büyük olanına %10 kardeş indirimi 

uygulanır. 
 

ÖDEME SEÇENEKLERİ 
 Banka ödemelerinde mutlaka öğrenci adı soyadı, yerleşkesi ve sınıf bilgisi belirtilmelidir. 
 Ön kayıt ücreti toplam okul kayıt ücretinin %25’idir. 
 Ön kayıt ücreti alındıktan sonra geriye kalan okul kayıt ücreti “Peşin ve/veya 6 Taksit” şeklinde tahsil edilir. 
 Peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden %8 indirim uygulanır.  

 Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ödemenin kayıt esnasında okul hesabına EFT ve/veya 
havale yapılması gerekmektedir. 

 Taksitli ödemeler kredi kartı veya kredili mevduat hesabı ile gerçekleşir. Taksitli ödemelerde banka komisyonu 
ücrete yansıtılır. 

ÜCRET İADESİ 

 MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesi gereği, eğitim ve öğretim yılı başlamadan okuldan 
ayrılanlara yıllık ücretin %10’luk dışındaki kısmı iade edilir. 

 Eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okuldan ayrılanlara yıllık ücretin %10’luk dışındaki kısmı ile okula gelinen  
günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısım iade edilir. 

 

SINIFLAR EĞİTİM  GENEL GİDER YEMEK HİZMETİ 
TOPLAM 

OKUL KAYIT ÜCRETİ 
(KDV Dahil) 

ANAOKUL 135.500 TL + KDV 18.500 TL + KDV 29.500TL + KDV 198.180 TL 

1.SINIF 166.500 TL + KDV 18.500 TL + KDV 29.500TL + KDV 231.660 TL 

2.,3. ve 4. SINIF 
& ORTAOKUL 

146.500 TL + KDV 18.500 TL + KDV 29.500TL + KDV 210.060 TL 

HESAP İSMİ BANKA ŞUBE IBAN 

Merak Eden Çocuk Eğitim 
Kurumları Anonim Şirketi 

DENİZBANK YEŞİLKÖY TR16 0013 4000 0056 1829 2000 01 

BÜMED MEÇ OKULLARI 
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ‘OKUL KAYIT ÜCRETLERİ’ 
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