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2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET VE ÖDEME TABLOSU
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1. Tamamı peşin ödemelerde, eğitim ücretinden %5 indirim uygulanır. Yemek, etüt ve bireysel etkinlik ücretlerine peşin indirimi 
uygulanmaz.
2. Etüt ücreti; ilkokulda hafta içi bireysel etkinlikleri, etütleri, takviye kurslarını; ortaokul , anadolu ve fen lisesinde ise etütleri, hafta içi 
ve hafta sonu akademik kursları kapsamaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı etüt ve bireysel etkinlik kayıt ücreti; okul öncesi 4, 5 ve 6 
yaş dışındaki tüm kademe ve sınıf düzeyleri için geçerlidir. Etüt ücretleri, öğrencinin eğitim öğretim kayıt ücreti ile birlikte öğrenci işleri 
departmanına kayıt esnasında ödenir.
3. 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt ücretlerine, 2024 Şubat ayına kadar taksit yapılır. 2023 Şubat ayından itibaren taksit sayısı aylık 
olarak azalır.
4. Okul öncesi, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için yemek kaydı yaptırmak zorunludur.
5. Kardeş öğrencilerde, eğitim öğretim ücretinden her kardeş için ayrı ayrı %5 indirim uygulanır.
6. Anne veya babası Antalya Koleji mezunu olan öğrencilere eğitim öğretim ücreti üzerinden %5 indirim uygulanır.
7. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesi 3a bendi gereği öğretim yılı başlamadan ayrılanlara kayıt ücretinin %10’u 
dışındaki kısmı iade edilir.
8. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün onayladığı Özel Antalya Koleji Kurum Yönetmeliğine göre, 31 Mayıs 2023 tarihine 
kadar kayıt yenileme işlemleri yapılmayan öğrenciler kontenjan hakkını kaybeder.
9. Burs hakkı elde eden öğrencilerimizin burslarının devam edebilmesi için 28 Şubat 2023 tarihine kayıt işlemlerini tamamlamaları 
gerekmektedir. 28 Şubat 2023 tarihine kadar kaydı yenilenen öğrencilerimizin burs indirimi, mart ayı kayıt yenileme ücreti üzerinden 
uygulanır. Burs indirimi; kardeş, peşin ve Antalya Koleji mezunu indirimi ile birleştirilemez.  
10. Yeni kayıt okul ücreti; okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, anadolu lisesi hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve fen lisesi 9. sınıf için geçerlidir. 
Öğrencilerimizin 28 Şubat 2023 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları halinde öğrencilerimize yeni kayıt okul ücreti üzerinden 
%10 erken kayıt indirimi uygulanır.
11. Öğrenci servisi, okulumuzun yöneticilerinin denetim ve gözetiminde anlaşmalı servis firması tarafından yapılır. Servis ücreti, servis 
firmasına ödenir. 

Ücret ödemeleri, öğrencinin kayıtlı olduğu okul kampüsüne ait olan IBAN numarasına yatırılır. 
Ödeme esnasında açıklama kısmına öğrencinin adı ve soyadının yazılması gerekmektedir.

Erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyen velilerimizin
28 Şubat 2023 tarihine kadar kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Ücretlerimize KDV dâhil değildir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için hâlen geçerli KDV oranı %8’dir. KDV oranında 
yapılacak olası bir değişiklik en kısa sürede tarafınıza yansıtılacaktır.

antalyakoleji antalyakoleji.k12.tr

91.384 ₺+KDV 68.538 ₺+KDV 66.461 ₺+KDV

117.007 ₺+KDV 87.755 ₺+KDV 85.096 ₺+KDV

131.168 ₺+KDV 98.376 ₺+KDV 95.395 ₺+KDV

148.208 ₺+KDV 111.156 ₺+KDV 107.787 ₺+KDV

20.000 ₺+KDV

YEMEK   35.000 ₺+KDV

15.000 ₺+KDV 12.500 ₺+KDV

444 24 40
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