ÖZEL TEMA KOLEJLERİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAYIT ÜCRETLERİ VE İNDİRİM ORANLARI

BAĞLICA

KAMPÜS

KURUM

ANASINIFI
İLKOKUL
ORTAOKUL

BALGAT

ANADOLU LİSESİ













ANASINIFI
İLKOKUL
ORTAOKUL

KAYIT DÖNEMİ

EĞİTİM ÜCRETİ
(KDV HARİÇ)

01-31 Ocak 2021(%20)
01-28 Şubat 2021(%15)
01 Mart-30 Nisan 2021(%10)
01-31 Mayıs 2021(%5)
01 Haziran-30 Ağustos 2021
01-31 Ocak 2021(%20)
01-28 Şubat 2021(%15)
01 Mart-30 Nisan 2021(%10)
01-31 Mayıs 2021(%5)
01 Haziran-30 Ağustos 2021

₺22.595,10
₺24.007,29
₺25.419,48
₺26.831,68
₺28.243,87
₺25.833,60
₺27.448,20
₺29.062,80
₺30.677,40
₺32.292,00

01-31 Ocak 2021(%20)

₺22.595,10

01-28 Şubat 2021(%15)

₺24.007,29

01 Mart-30 Nisan 2021(%10)

₺25.419,48

01-31 Mayıs 2021(%5)

₺26.831,68

01 Haziran-30 Ağustos 2021

₺28.243,87

Belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir. KDV oranı kayıt esnasında ödeme planlarına 8% olarak ilave
edilecektir. 30 Haziran 2021 sonrası eğitim hizmetlerinde KDV oranı 1% olarak devam ettirilecek olursa
fazla alınmış olan KDV tutarı ödeme peşin olarak yapılmışsa 30 Eylül 2021 e kadar iade edilecektir.
Ödeme taksitli olarak planlanmışsa, banka ile yapılmış olan ödeme planları, iade edilmesi gereken tutar
toplamınca, Eylül ayı itibariyle ödenecek taksitlerden düşürülerek banka ödeme planı yenilenecektir.
Tema Kolejlerinde yemek hizmeti KDV hariç 4995 TL dir.
Servis ücretleri Haziran ayı içinde servis firması tarafından ilan edilecektir.
Ek hizmet bedelleri (ek kaynak, kırtasiye, kıyafet) Ağustos ayı içinde ilgili firma tarafından ilan
edilecektir.
Taksitli ödeme planlaması kayıt olunan ay başlayıp, 2022 Mart ayı son taksit olacak şekilde
oluşturulacaktır.
Peşin ödemelerde listedeki ücretlere 5% ilave indirim uygulanacaktır.
Kardeş indirimi listedeki ücretlere her kardeş için 5% ilave indirim uygulanarak hesaplanacaktır.
Tema Kolejleri bünyesinde Erken Kayıt, Peşin Ödeme, Kardeş ve Anlaşmalı Kurum İndirimleri
uygulanmaktadır. Ancak bu indirimlerin en fazla 3 ünden aynı anda yararlanılabilir.
Burslu olan öğrencilerimiz için; burslar ve belirtilen indirim kalemleri aynı anda uygulanamaz.

Kayıt Yenileme İşlemleri
1. Kayıt yenileme işlemleri www.temakoleji.k12.tr adresi üzerinden alınacak “Online
Kayıt Görüşmesi” sayfasından alınacak randevular ile yüz yüze veya online olarak
yapılacaktır.

2. Kayıt yenileyecek olan öğrencilerimizin en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar kayıt
yenilemeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıt yenilememiş olan öğrencilerimizin
kontenjan önceliği kaybolacak olup önceki senelerde hak edilmiş olan indirim oranları
geçerliliğini korumayacaktır.
3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi için taahhüt edilmiş olan “Resmi ücret üzerinden
online süreçte 50% indirim” 2021 Eylül ayında tespit edilecek olup taahhüt konusu tutar
Eylül ayı itibariyle kalan taksitlerden eşit tutarlarda mahsup edilecektir.
4. 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi ödemelerinde vadesi geçmiş olan ödemesi bulunan
kayıtların, kayıt yenileme işlemleri öncesinde bu gecikmeleri gidermiş olması
gerekmektedir.
Yeni Kayıt İşlemleri
1. Yeni Kayıt işlemleri www.temakoleji.k12.tr adresi üzerinden alınacak “Online Kayıt
Görüşmesi” sayfasından alınacak randevular ile yüz yüze veya online olarak
yapılacaktır.
2. Yeni kayıt olacak olan;
a. Anasınıfı ve 1. Sınıf aday öğrencileri için mülakat ve PDR görüşmesi,
b. 2-3-4-5-6-7-8-10-11-12. Sınıf aday öğrenciler için PDR görüşmesi ve Kayıt
Kabul Sınavı,
c. 9. Sınıf aday öğrenciler için PDR görüşmesi ve Kayıt Kabul Sınavı,
uygulanmaktadır. Kayıt Kabul Sınavı yerine LGS sınav başarısı kabul edilebilir.
Ölçme Değerlendirme ve PDR biriminin değerlendirmeleri sonucunda olumlu
bulunan öğrencilerin kesin kayıtları gerçekleştirilecektir.
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