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 ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI  

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU 

 

 

Sayın Veli, 

 

 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde okulumuz Çamlıca Kampüsün’de  yapılacaktır. 

 

Kayıt süreci başlamadan önce, işlemlerinizin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacı ile, aşağıda bahsi geçen konulara 

dikkatinizi çekmek isteriz. 

 

 Kayıt işlemleri öğrencinin velisi tarafından, bizzat yapılacaktır.  

 

 Anasınıfı Kurası ve Transfer Sınavı ile okulumuza kayıt yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerin, Bilgi Formu’nu 

doldurarak Okul Kayıt Ofisi’nin onayından sonra Mali ve İdari İşler Birimi’ne ibraz etmesi gerekmektedir. 

  

 Kayıt işleminizin tamamlanmış kabul edilebilmesi için, peşin ödemeyi tercih eden velilerin okul ücretinin tamamını 

ödemiş olmalı, taksitli seçeneği tercih eden velilerin  okul eğitim ücretimizin 1.taksit ödemesini yapmış, diğer taksit 

ödemeleri için de  ödeme şeklini belirlemiş olması  gerekmektedir. 

 

 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı için gününde ödenmeyen taksitlere aylık % 1,5 vade farkı uygulanacaktır. 

 

 Bu eğitim ve öğretim döneminde, 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. 

  

 Kayıt işlemleri sırasında veli ve öğrenci TC kimlik numaraları gerekmektedir. 

 

 Kayıt günü, okulumuzda Yapı Kredi Bankası görevlileri bulunacaktır. Banka görevlileri, peşin ödemenizi ve 1.taksit 

ödemenizi nakit olarak kabul edebilecektir. Bu ödemelerin  kredi kartı ile de yapılması mümkündür. 

 

     Peşin ödeme yapmak ya da ilk taksit ödemesini banka kanalı ile gerçekleştirmek isteyen velilerimiz için hesap 

    numaramız aşağıdaki gibidir. 

 

Banka ve Şubesi   : YAPI KREDİ BANKASI BAĞLARBAŞI ŞB  

IBAN NO             : TR16 0006 7010 0000 0067 4022 00 

Hesap Adı             : ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU 

Açıklama              : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI 

          

 Taksitli ödemeyi tercih eden velilerimizin diğer taksitli ödemeleri için; 

 

             KSTS Sistemi: 7 ve 10 taksitli ödeme planı için. 

Yapı Kredi Bankası tarafından, adınıza açılmış/açılacak olan TL vadesiz tasarruf hesaplarına, ödeme planına uygun 

KSTS Basvuru Formu alınarak, Özel KSTS (Kredili Senetsiz Taksit Sistemi) Limiti sorgulaması yapılacaktır. Başvuru 

formunuzun alınması için aslı ile birlikte Nüfus Cüzdanı fotokopinizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 

 Nufus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte) 

 TC. Kimlik Numarası 

 

Kredi Kartı: Ödemenin Worldcard ile yapılması koşulu ile 7 taksit ödeme planına uygun olarak kredi kartı ile tahsilat 

yapılabilecektir. Worldcard 9 taksit ya da 2 ay erteleme seçeneği sunmaktadır. 

 

 

 Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce  okuldan kayıt çekilmesi durumunda, okul yıllık ücretinin 1/10‘u kesilerek kalan 

kısmı iade edilir.   

 

 

 Taksitli ödemelere ait faturalar Eylül-Haziran döneminde 10 eşit taksitte tanzim edilerek adresinize postalanacaktır. 

 

 

 Okulumuzun konumu ve kampüs düzeni sebebi ile özel araçları ile gelecek velilerimize okul içinde park imkanı 

sağlanamamaktadır. Okulumuza kayıt günlerinde yapacağınız ziyaretleriniz için bu hususa dikkatinizi çekmek isteriz. 



 

 

                                                                                    
 

 

 

ÖĞRENCİNİN  

 

       2015 - 2016 SINIFI 

KAYIT TARİHİ SAAT 

YUVA ve ANASINIFI  03–04 Haziran 2015   

 

08.30-17.00 

 

 

 

 Eğitim ve öğretim ücretimiz tüm sınıflar için aşağıda belirtilen tarihlerde tahsil edilecektir. 

 

ÖDEME 

ŞEKLİ  

                                                     ÖDEME TUTARI        

(KDV DAHİL) 

  KAYIT ANINDA 48.172,00-TL 

PEŞİN   

  Kayıt anında peşin ücretin tamamının nakit veya kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir.  

 KAYIT ANINDA 7.155,00-TL 

 05.08.2015                                               7.000,00-TL 

 04.09.2015 7.000,00-TL 
7 TAKSİT 05.10.2015 7.000,00-TL 

  05.11.2015 7.000,00-TL 
  04.12.2015 7.000,00-TL 
  05.01.2016 7.000,00-TL 

  
 

TOPLAM                                                                                                 

 

                                                                      49.155,00-TL 

  
KAYIT ANINDA 
05.08.2015                                               

5.138,00-TL 

5.000,00-TL 

  04.09.2015  5.000,00-TL 
10 TAKSİT  05.10.2015 5.000,00-TL 

  05.11.2015 5.000,00-TL 
 VADE FARKLI 04.12.2015 5.000,00-TL 
  05.01.2016 5.000,00-TL 
 05.02.2016 5.000,00-TL 
 04.03.2016 5.000,00-TL 
 05.04.2016 5.000,00-TL 

  
 

TOPLAM 

 

50.138,00-TL 

 

Mali kayıt işlemleri sırasında göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür eder, iyi bir yaz tatili geçirmenizi dileriz. 

  

Saygılarımızla, 
 

 

 

Osman ÇOLAK                                                                                                                    Ülkem ÇORAPÇI 

Mali ve İdari İşler Müdürü                                                                                Okul Müdürü 


