
Sayı: 200/198 27.01.2023 

Konu: Yeni Kayıt / Kayıt Yenileme İşlemleri 

Sayın Velimiz, 

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için yeni kayıt / kayıt yenileme işleminizi, 

 https://calendar.app.google/YoLht3xVqtDmpRJr6 adresinden randevu alarak, Beşevler 

semtinde yer alan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfında ya da Ankara Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Özel Okulları İncek Yerleşkesi-Ortaokul binasında yüz yüze 

gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt Yenileme İşlemi öncesinde tüm velilerimizin yukarıda belirtilen adresten mutlaka randevu 
talebi oluşturması gerekmektedir. 

Mevcut öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması 

kontenjan açısından önem arz etmektedir. Yoğun talep nedeniyle ANKÜ öğrencilerinin herhangi 

bir mağduriyet yaşamamaları için yukarıda belirtilen tarihlerde kayıtların yapılmasını rica ederiz. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL OKULLARI 

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 

Peşin ödeme yapılması durumunda tabloda gösterilen indirim oranları uygulanır. 

TARİH İNDİRİM ORANI 

17 Mart 2023 tarihine kadar %10 

20 Mart – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında %6 

17 Nisan – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında %4 

1 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında %3 

LGS SINAVINA GİRECEK VE 9. SINIFA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN, 

 Kontenjan nedeniyle 31 Mayıs 2023 tarihine kadar mali kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.

 LGS sınav sonucuna göre ödeme tablosu tekrar güncellenecektir.

https://calendar.app.google/YoLht3xVqtDmpRJr6


 

▶ LGS sınavına giren ve 9. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilere peşin indirimi 14 Temmuz 2023 
tarihine kadar %6 olarak uygulanacaktır.  

▶ Mensup indirimi tüm mensup çocuklarına %30 olarak uygulanacaktır.  

▶ Öğrencinin indirimleri toplamı %50 ve üstü olanlar ile %60 ve üstü burslu öğrencilere peşin 
indiriminin yarısı uygulanır.  

▶ Ankara Üniversitesi mezunu olup Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olanların 
çocuklarına %3 oranında indirim uygulanır. (Ankara Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına 
mezunlar derneği indirimi uygulanmaz.) 

▶ 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan liseye geçişte %5 
oranında indirim uygulanır.  

▶ Kurs ücretlerinde peşin, kardeş vb. indirimler uygulanmaz.  

▶ Yemek ücretlerine 17 Mart 2023 tarihine kadar kayıt esnasında peşin yatırılması durumunda 
%10 indirim uygulanır. Başka bir indirim uygulanmaz.  

▶ Cambridge ESOL ücretleri sınav öncesi talep edilecektir.  

▶ Kurumumuzda muhasebe dahil hiçbir birimde nakit ödeme alınmaz.  

▶ Servis kullanmak isteyen velilerin talepleri kayıt anında toplanacaktır. Servis firması yönetim 
kurulu tarafından ilan edildikten sonra veliler kayıt ve ücretler konusunda bilgilendirilecektir.  

▶ Kitap, kırtasiye, deneme kitapçıkları, kıyafet gibi ihtiyaçlar yönetim kurulu tarafından 
yetkilendirilen firmalar aracılığıyla sağlanacaktır. Satış tarihleri konusunda okul müdürlükleri 
velileri bilgilendirecektir.  

▶ Diğer hususlarda bursluluk yönergesi dikkate alınacaktır.  

▶ 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak hukuki ve diğer düzenlemeler bakımından 
kurumun tüm hakları saklıdır.  

 
NOT 1: Bir öğrencinin birden fazla burs hak etmesi durumunda en yüksek burs oranı uygulanır. 
Özel Öğretim Kurumları yönetmeliği madde 54’e göre yapılacak indirim oranı, ilan edilen eğitim 
ücretinin %50’sinden fazla olamaz. 
 
NOT 2: Mayıs ayı kayıt yenileme yoğunluğu nedeniyle isteyen velilerimiz peşinatlarını ödeyerek 
kayıtlarını yaptırabilirler. Bu durumda olan velilerimizin taksitleri haziran ayında başlayacaktır. 

NOT  3: İş bankası kredi kartları ile 17 Mart 2023 tarihine kadar yapılan tek çekim ödemelerde 
%10 peşin indirimi uygulanarak banka tarafından 7 taksit yapılacaktır. 


