
 
Ankara 

Yöntem Koleji 

Anadolu Lisesi - Fen Lisesi 
2021 - 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

Anadolu / Fen 9 ve 10. Sınıf 

32.500 

Anadolu / Fen 11 . Sınıf 

33.500 

Anadolu/Fen 12. Sınıf 

34.500 

 

Açıklamalar 

Yemek 

Servis 

 

1) ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ORANLARI : Sadece aşağıda belirtilen aylar için 
geçerlidir. MEB'den Özel Okul Teşviki alan öğrenciler için, teşvik miktarı çıkarıl-
dıktan sonra kalan ücrete erken kayıt indirimi uygulanır. 

2) Mart ayının sonuna kadar geçerli PEŞİN ÖDEMEDE %10 taksitli ödemede 
%5 indirim yapılacaktır. 

3) ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ALAN VELİLERİN ÖDEMELERİNDE AKSAMA 
MEYDANA GELDİĞİNDE, ERKEN KAYIT İNDİRİMİ GERİ ALINIR VE 
İNDİRİMSİZ (İlan edilmiş) ÜCRET TAHSİL EDİLİR. 
 ................ Öğrencilerin kantin ürünlerinden ya da sıcak yemek (tabildot) seçme 

imkanı vardır. Kantin ürünlerini tercih eden öğrenci, daha önceden ilan edilmiş 
ücret üzerinden satın aldığı yiyeceği öder. Tabildot tercihinde ise yıllık olarak 
belirlenen yemek ücreti on ay taksitlendirilerek ödenir. 

Servis ücretleri mesafeye göre değişir; 01.07.2021 tarihinde Ankara valiliğinin 
ilan edeceği ücret dikkate alınarak ilan edilir. 

 

Kıyafet 

Yayın 

 

Okul formaları öğrenim ücretine dahil değildir. 
Yayınlarımız eğitim ve öğretim ücretine dahil değildir. 

Uluslararası Cambridge (KAT, PET, FCE) başvurusu, sınav başvurusu, sınavla-
nn yurtdışına gönderilmesi yurtdışından sertifikalann öğrenciler adına düzenlen-
mesi yıllık öğrenim ücretine dahil değildir. 
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3) KARDEŞ İNDİRİMİ : Okulumuzda okumakta olan kardeş öğrencilerden her biri için %10 
oranında indirim uygulanır. 

4) KIDEMLİ VELİ İNDİRİMİ: Kurumumuzda yeni dönemde de devam eden öğrencilerimize 
uygulanır. Kıdemli veli indirimi alan veli için bu indirim sonraki yıllarda da sürdürülür. Ara sınıfla-
ra geldiği için öğrenci indirimi alamayan öğrenci, bir sonraki okul başlangıcında söz konusu 
indirimi alabilir. 

5) KURUMSAL İNDİRİM : Kolejimiz ile "Kurumsal İndirim Anlaşması" imzalayan resmi ya da 
özel kurumların personeline - anlaşma çerçevesinde uygulanan indirim oranıdır. Bu kapsam-
da indirim alabilecek öğrenci velisinden kurumsal kimlik belgesi örneği alınır. Kimlik belgesi 
örneği sunamayan ya da sunmayan veliye bu indirim oranı uygulanmaz. 

6) BAŞARI İNDİRİMİ: Bursluluk sınavına katılan öğrencilerimize %5ile % 100 arasında deği-
şen oranlarda ve öğrencinin başarı puanına göre indirim uygulanır. 

7) Belirtilen ücretlere KDV dahildir. 

8) ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖDEME ŞEKLİ: 
 

a) 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kayıtları esnasında öğrenci velisi ile kayıt sözleşmesi yapıla-
caktır. 
b) Kayıt sözleşmesinde belirlenen öğrenim ücreti KREDİ KARTI ya da ilgili banka aracılığıyla 
ödenecektir. Özellikle taksitli ödemelerde elden ödeme kabul edilmeyecektir. 
c) Kredi kartı ile ödemelerde kredi kartına taksit yapılabilecektir. 
 

e) Yukanda maddelerde belirtilen indirim oranları dışında, öğrenci velisinin özel durumuna ya 
da pazarlık sonucuna göre kural dışı indirim oranı ya da ödeme sistemi uygulanmayacaktır. 
f) Ücret iadesinde Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinin 56. maddesine göre işlem yapıla-
caktır. 
56. Madde: MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56'ncı maddesi hükümlerince; 
eğitim ve öğretim yılı başlamadan okulumuzdan ayrılan öğrencilere yıllık ücretin %10 dışındaki 
kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan aynlan öğrencilere ise yıllık 
ücretin %10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktann dışındaki kısmı okulu-
muz tarafından öğrenci velisine/ vasisine iade edilir. 

YÖNTEM KOLEJİ 
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