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Büyük Kolej
Eğitim Öğretim Ücretleri

2021-2022 

Anaokulu ve 1. sını�ara ön görüşme, 2,3,4. sını�ara ön görüşme ve hazır 
bulunuşlukları değerlendirilerek, 5 ve 9. sını�ara, yapılacak olan "Öğrenci 
Seviye Tespit ve Kabul Sınavı" ile, diğer sınıf düzeylerimize ise kontenjan 
dahilinde bireysel sınav yapılarak öğrenci alınacaktır.

KAYIT ŞARTLARI

4%

30 NİSAN’A KADARERKEN KAYIT İNDİRİMİ

AYRICA



Sayın Velimiz,

Çalışma Saatleri

Hafta İçi
Cumartesi (Pandemi koşulları sebebiyle değişiklik gösterebilir.)

08.30 - 17.30
09.00 - 13.00

:
:

Özlem ASLAN
Hicran BAL

Eylül ULUDERE

446 66 76 / 1708
446 66 76 / 1707
446 66 76 / 1705

:
:
:
:

Detaylı Bilgi İçin maliisler@buyukkolej.k12.tr

2021/2022 Eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıt koşullarımız ve eğitim-öğretim ücretlerimiz ile ilgili olarak, velilerimizin kayıt 
yenileme için, Büyük Kolej randevu sistemini kullanarak Mali İşler birimine başvurmaları gereklidir.  Okulumuza yeni kayıt 
yaptıracak öğrenci velilerinin, öncelikle okul müdürlükleri ile görüşmeleri gerekmektedir.

Kardeş indirimi  % 5 olarak uygulanmaktadır. Burslu kardeş öğrencilerden burs oranı düşük olan, kardeş indiriminden faydalanabilir.
Özel Büyük Kolej mezunlarımızın çocuklarına % 20 indirim uygulanmaktadır.
Erken kayıt döneminde,kayıt yenilemelerde ve yeni kayıtlarda, Anaokulu,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sını�arda 30 Nisan 2021 tarihine kadar 
mali kayıt işlemlerinin tamamlanması durumunda eğitim ve yemekte %4 indirim uygulanacaktır.
Peşin ödeme indirimi 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda %3 olarak uygulanacaktır.
Ödemeler 2021 Şubat  ayı sonuna kadar 1+10 taksit olarak, takip eden aylarda ise birer taksit düşürülerek uygulanacaktır. Banka düzenli 
ödeme protokulü ile ödeme yapan velilerimize Eylül 2021 ayı için ödeme taksiti konulmayacaktır.
Peşin ödeme ve kardeş indirimi hariç birden fazla indirime hak kazanan öğrenciler için en yüksek indirim oranı uygulanmaktadır.

ÖZEL İNDİRİMLER

Yukarıda belirtilen FİYATLARA KDV DAHİLDİR. Şu anda uygulanmakta olan %1 KDV oranı, 30 Haziran 2021’e kadar geçerlidir. Bu nedenle, 
2021-2022 Eğitim-öğretim yılı mali kayıt belgeleri %8 KDV oranına göre düzenlenecektir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için KDV 
oranlarında indirime gidilmesi halinde, aradaki KDV farkı velilerimize iade edilecektir.
Kayıt yenilemeler 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılır. Bu tarihten sonra ancak kurum kontenjanı uygunsa öğrencinin kaydı yapılabilir.
Yemek ücretine,İlkokul  2,3 ve  4.sını�arda beslenme, Anaokulu ,1. sını�ar ve IPC sını�arında kahvaltı+ beslenme dahildir. Bu sını�arda, 
ödemelerde eğitim-öğretim ve yemek  birlikte değerlendirilecektir.  
5 ve 6. sınıf etütlerimiz 10 kişinin altında talep olması halinde açılmayacaktır.
Pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin devam etmesi halinde faydalanılmayan yemek ve kurs ücretleri iade edilecektir. Eğitim ücretlerinde 
herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Ödenen eğitim-öğretim ve yemek ücretlerinin yasa ve mevzuat hükümleri dışında herhangi bir şekilde veya nedenle iadesi söz konusu 
olmayacaktır.
Yasal uygulama nedeniyle öğrenci faturaları Eylül-Haziran ayları arasında eşit taksitlerle düzenlenecektir.

ÖDEMELERLE İLGİLİ BİLGİLER

Kredi kartı, banka havalesi, EFT ve çek  ile ödeme yapılabilir. Banka havalesi veya EFT ile yapılacak olan ödemelerde banka dekontunun  
Fax (0312-446 41 01 ) veya e-mail (maliisler@buyukkolej.k12.tr ) ile öğrenci adı ve soyadı, kayıt yılı eklenerek iletilmesinden sonra,öğrenci 
sözleşmesini imzalamak üzere okul mali işler birimi ile görüşülmesi gerekmektedir.

PEŞİN ÖDEME

a-
TAKSİTLE ÖDEME

Okul ödemelerinizi anlaşmalı bankaların (Y.Kredi Bankası - WORLD), (İş Bankası - MAXIMUM), (Garanti Bankası - BONUS), (Akbank - AXESS), 
(Finansbank - CARDFINANS) kartları ile taksitlendirebilirsiniz.

Kredi Kartı

c-
Velilerimiz kişisel çeklerini kullanarak taksitlendirme yapılan aylara sıra çek düzenleyerek kayıtlarını gerçekleştirebilecektir. Okulumuzca 
müşteri çekleri ve Ankara dışı keşideli çekler bu uygulama çerçevesinde kabul edilmemektedir. Çekle ödeme yapacak velilerimizin 
çeklerini düzenlemeden önce okul muhasebesine başvurmaları gerekmektedir.

Çekle Ödeme Sistemi

b-
Banka aracılığı ile düzenli ödeme yapacak velilerimiz, mali işler birimimizde düzenlenecek ödeme tabloları ile birlikte ilgili banka şubesine 
başvurarak  kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. Anlaşmalı banka şubelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Banka Düzenli Ödeme

Filistin Cad. No:4 - GOP
Müşteri Temsilcisi : Meriç ARSLAN

Tülin KORAL
Tel: 530 940 58 88
Tel: 312 436 32 71

AKBANK / NENEHATUN ŞUBESİ
Tunalı Hilmi Cad. No:68/A - GOP

TEB BANKASI / TUNALI HİLMİ ŞUBESİ

Müşteri Temsilcisi : Songül KARGILI
Esin PEKİN

Tel: 0850 204 64 48
Tel: 0850 204 64 65

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Bağlar Caddesi No:184
06700 GOP – ANKARA

0312 446 66 76
www.buyukkolej.k12.tr

buyukkolej@buyukkolej.k12.tr

Yeni Eğitim - Öğretim Yılında Sağlık ve Başarılar Dileriz.

(Pandemi koşulları sebebiyle değişiklik gösterebilir.)


