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MEB yönergeleri doğrultusunda her bir öğrencimiz için “MEB zorunlu Öğrenci Kayıt Sözleşmesi”
hazırlanacaktır. Sözleşmeye esas olacak veli, öğrenci iletişim ve adres bilgileri elektronik olarak
aktarılacağından, kayıt işlemlerinden önce var olan bilgilerin kontrol edilmesi ve güncellenmesi
gerekmektedir.
Sistemde
var
olan
bilgilerin
kontrol
ve
güncellenmesi
http://guncelleme.sevuskudar.k12.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik numarası ve cep telefonunuza
gelecek şifre ile yapılabilecektir. Kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencimizin velisi
tarafından Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi
tamamlanamayacaktır. MEB yönergeleri doğrultusunda seçilen ödeme planına ilişkin bilgileri de içeren
“Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” örneğini ekte bulabilirsiniz.

Banka ve Ödeme Detayları:
Kayıt günü, okulumuzda Yapı Kredi Bankası görevlileri bulunacaktır. Banka görevlileri, peşin ödemenizi
veya 1. taksit ödemenizi nakit olarak kabul edebilecektir. Bu ödemelerin kredi kartı ile de yapılması
mümkündür. Peşin ödeme yapmak ya da 1. taksit ödemesini banka kanalı ile gerçekleştirmek isteyen
velilerimiz için hesap numaramız aşağıdaki gibidir:
Banka ve Şubesi: YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. BAĞLARBAŞI ŞUBESİ
IBAN No: TR16 0006 7010 0000 0067 4022 00
Hesap Adı: ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU
Açıklama: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI

Peşin ödemeyi tercih eden velilerimizin okul ücretinin tamamını, taksitli seçeneği tercih eden
velilerimizin okul eğitim ücretinin 1.taksit ödemesini yapmış, diğer taksit ödemeleri için de ödeme
yöntemine bağlı adımları tamamlamış olması gerekmektedir. 1.taksit ödemesi gerçekleşmeden,
sonraki aylar için ödeme planı alınamayacaktır. Taksitli ödeme sadece kredi kartı ya da TEST-Taksitli
Eğitim Sistemi (Kredili Senetsiz Taksit Sistemi) ile gerçekleşecektir.
TEST-KSTS Sistemi ile Ödeme: 7 ve 10 taksitli ödeme planı için TEST seçeneği ile ödeme yapmayı
planlamanız halinde Yapı Kredi Bankası tarafından, adınıza açılmış/açılacak olan TL vadesiz tasarruf
hesaplarına, ödeme planına uygun Başvuru Formu alınarak, TEST Taksitli Eğitim Sistemi (Kredili
Senetsiz Taksit Sistemi) Limiti sorgulaması yapılacaktır. Başvuru formunuzun alınması için aslı ile
birlikte Nüfus Cüzdanı fotokopinizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Kredi Kartı ile ödeme: Ödemenin Worldcard ile yapılması koşulu ile 7 taksit ödeme planına uygun
olarak kredi kartı ile tahsilat yapılabilecektir. Worldcard özellikli kartlar, ilan edilen kayıt tarihlerinde
yapılan ödemelerde 12 aya kadar taksit ya da 2 ay erteleme seçeneği sunmaktadır.
2017-18 Eğitim ve Öğretim yılı itibarıyla yukarıda belirtilen ödeme şekilleri dışındaki çek, senet vb.
yöntemler ile ödeme kabul edilmeyecektir.
2017-18 Eğitim ve Öğretim yılına ait elektronik faturalar Eylül-Haziran döneminde 10 eşit taksitte
tanzim edilerek e-mail adreslerinize gönderilecektir. Gününde ödenmeyen taksitlere aylık % 1,5 vade
farkı uygulanacaktır.
SEV Okulları’nda okuyan kardeşlerden biri hariç diğerleri %10 okul ücreti indirimi imkanından
faydalanabilecektir. Ancak kardeşlerden birinin maddi destek bursu almaya hak kazanmış olması
halinde bu indirim uygulanmayacaktır. İndirimden yararlanmak için, kardeşlerin nüfus cüzdanı
fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki 56.madde gereği; öğretim yılı başlamadan ayrılanlara
yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı; öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ise, yıllık ücretin %10’u
ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilecektir.
Okul eğitim ücretimiz tüm sınıflar için aşağıda belirtilen ödeme planları çerçevesinde tahsil edilecektir.
Kampüs düzeni ve güvenlik önlemleri nedeni ile park imkanı sınırlı olup, özel araçları ile gelecek
velilerimizin bu konuya dikkatini çekmek isteriz.
Kayıt işlemleri sırasında göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür eder, iyi bir yaz tatili geçirmenizi
dileriz.
Saygılarımızla…

VADESİ

ÖDEME TUTARI
(KDV DAHİL)

PEŞİN

Kayıt gününde
61.642 TL
Peşin ücretin tamamının banka transferi ya da kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir.

Kayıt gününde banka transferi

7 TAKSİT

ya da kredi kartı ile
04.08.2017
05.09.2017
05.10.2017
06.11.2017
05.12.2017
05.01.2018
TOPLAM

8.900 TL
9.000 TL
9.000 TL
9.000 TL
9.000 TL
9.000 TL
9.000 TL
62.900 TL

Kayıt gününde banka transferi
ya da kredi kartı ile

10 TAKSİT
VADE FARKLI

04.08.2017
05.09.2017
05.10.2017
06.11.2017
05.12.2017
05.01.2018
05.02.2018
05.03.2018
05.04.2018
TOPLAM

6.378 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
6.420 TL
64.158 TL

