BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Özel Ayşeabla Okulları
DUYURU

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı eğitim ücretlerimiz belirlenmiştir.
Yönetmelik gereği duyurulur.
OKULLAR
Anaokulu (4 yaş)
Anasınıfı (5 yaş)
İlkokul (1-2.sınıflar)
İlkokul (3-4.sınıflar)
Ortaokul (5-6-7.sınıflar)
Ortaokul (8.Sınıflar)
(8.Sınıflar) Etüt
Anadolu Lisesi-Fen Lisesi
(9-10. sınıflar)
Anadolu Lisesi-Fen Lisesi
(11-12. sınıflar) Etüt
Yemek

ÜCRET
46.000 TL
46.000 TL
45.500 TL
43.000 TL
43.500 TL
43.500 TL
5.000 TL
45.000 TL
45.000 TL
6.000 TL
5.500 TL

Ücretlere %8 KDV dahildir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
* 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında %1 olarak uygulanan KDV oranı 30 Haziran 2021 tarihine kadar
geçerlidir. Bu nedenle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı ücretleri %8 KDV oranına göre belirlenmiştir.
KDV oranlarında yeniden indirim uygulanması durumunda, aradaki KDV farkı dikkate alınarak kayıt
yapılacak veya velilerimize iade edilecektir.
* Velilerimiz, kayıt yenileme işlemlerini COVİD-19 önlemleri kapsamında hafta içi saat 17:00 ve
Cumartesi günü saat 13:00’ a kadar yüz yüze yapabileceklerdir.
* Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 53/1. maddesi uyarınca, kayıt sırasında veli ile "Öğrenci
Kayıt Sözleşmesi" yapılması gerekmektedir. Özel Öğretim Kurumları Ücret Tespit ve Tahsil
Yönetmeliği'nin 8/3. maddesi gereğince kayıt yenileme işlemlerini belirtilen süre içerisinde
tamamlamayan velilerimiz, öğrencilerinin okula kayıt olmaları ile ilgili bir hak talep edemezler.
İNDİRİMLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İndirimler, eğitim ücreti için geçerlidir.
Eğitim ücretinin tamamını Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında peşin ödeyenlere % 10,
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında peşin ödeyenlere % 5 indirim uygulanır.
Kardeşlerden her birine %10 indirim uygulanır.
Başkent Üniversitesi ve bağlı okullarından mezun çocuklarına %10 indirim uygulanır.
Başkent Üniversitesi ve bağlı kurumlarında çalışan çocuklarına 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından
itibaren %25 kurum indirimi uygulanır. (2017-2018 yılından önce kayıt yaptıran mensup velilerimiz için
%50 indirim oranı devam eder.)
Diğer üniversitelerin öğretim üyesi çocuklarına %10 indirim uygulanır.
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulunda çalışan çocuklarına % 50 kurum indirimi uygulanır.
Okulumuzun öğrencisi olup anasınıfından 1. sınıfa, İlkokul 4.sınıftan Ortaokul 5.sınıfa ve Ortaokul 8.
sınıftan Anadolu Lisesi veya Fen Lisemize kayıt yaptıran öğrencilere eğitim ücretinden %5 indirim
uygulanır.
Bir öğrenciye yalnız bir indirimden yararlanma imkanı sağlanır. İndirimlerin birleşmesi halinde en
yüksek olan indirim uygulanır.
Muhasebe servisinden nakit ödeme alınmamaktadır.

