
2017- TEMMUZ
(Okulumuz 8. sınıf öğrencileri ve Önceki
Mezunlarımız)

8.900TL.

KOZAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FİYAT LİSTESİ

AYLAR FİYATI

K Kartı: 1 Peşin+ 7 taksit
 Senet Çek:1 Peşin+ 4 taksit

2017-EYLÜL 12.000TL. K Kartı: 1 Peşin+ 6 taksit
Senet Çek:1 Peşin+ 3 taksit

2017- TEMMUZ
(Okulumuza yeni kayıt öğrenciler) 9.400TL.
2017-AĞUSTOS 10.000TL.

3. Öğrenciler TEOG Sınavı sonucunda (YEP) yerleştirmeye esas puana göre alınacak. Puanlar en yüksekten başlayarak sıralanacak ve sınıflar puanlara
göre oluşturulacaktır.
4. Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanı”na (YEP) göre sıralamada, %1,55’lik dilime girmiş olan öğrencilere eğitim bursu verilecektir. Burs oranları
aşağıdaki gibidir:

LİSTE FİYATI 12.000 TL

 ÖĞRENCİ KAYDI İLE İLGİLİ  DİĞER İNDİRİMLER

A) 9. SINIFLARA ÖĞRENCİ KABULÜ:
1.2017 - 2018 eğitim - öğretim yılı için Kozan Koleji Anadolu Lisesi’ne TEOG Sınavı'nın  “Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanı”na (YEP) göre
öğrenci alınacaktır.
2.Başvuru ve kayıt takvimi TEOG Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra okulumuz web sayfası http://www.kozankoleji.k12.tr ‘ndan ilan edilecektir.

% 490,00-500,00 aralığındaki öğrencilere % 100
% 470,00-489,00 aralığındaki öğrencilere % 50

% 440,00-459,00 aralığındaki öğrencilere % 10

B) ARA SINIFLARA ÖĞRENCİ KABULÜ:

% 460-469,00  aralığındaki öğrencilere % 20

* Biyoloji dersi puanları aritmetik ortalaması:

1.Ara sınıflara (10-11-12. Sınıf) gelecek adayların önkayıtları yapılacak. Ön kayıtta öğrencinin sınıfını doğrudan geçmiş olması ve herhangi bir disiplin
suçunun olmaması şartı aranacak,
2.Ortaöğretim kurumuna girdiği yıla ait TEOG puanına ve aşağıdaki derslerden aldığı notların ortalamasına bakılarak indirim uygulanacaktır.
* Türkçe dersi puanları aritmetik ortalaması:
* Matematik dersi puanları aritmetik ortalaması:
* Fizik dersi puanları aritmetik ortalaması:
* Kimya dersi puanları aritmetik ortalaması:

*Kayıt yenileme ve kayıt yapılmasında  peşin ödemelerde ve tek kart çekimlerinde % 5 indirim uygulanır.
*Kardeş indirimleri; İkinci ve daha sonraki kardeşlerin eğitim ücretinden %10 indirim uygulanır.Öğrencinin başarı vb. indirimi %10 dan fazla ise  ayrıca
kardeş indirimi uygulanmaz.
*Zamanında ödenmeyen taksitler için,aylık % 2 vade farkı uygulanır.

AÇIKLAMALAR
*Birden fazla indirime hak kazananlarda yalnızca en yüksek oran uygulanır.
*Eğitim desteği mahsuplaşması; yasal kesintiler düşülerek elde edilen para miktarı üzerinden yapılacaktır.
*Eğitim desteği alan veya alacak olan öğrencinin kayıt olduğu ay üzerinden,önce indirimi verilecek; daha sonra devlet teşviği miktarı ile velinin ödeyeceği
ücret üzerinden mahsuplaşma sağlanacaktır.Yemek miktarı ayrıca alınacaktır.

*Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 'nin 55 ve 56.Madde hükümleri uygulanacaktır.
*Fiyatlara KDV dâhildir.
Çanaklı Mahallesi 10090.4 Sokak No:49/3 Tel: 0 322 517 30 27-28  Faks: 322 517 30 29 GSM: 0541 516 18 00 KOZAN

www.kozankoleji.k12.tr  e-mail  : yenikozanilkogretim@hotmail.com

K Kartı :1 Peşin+ 8 taksit
Senet Çek:1 Peşin+ 5 taksit

*Yemek, Servis, Kırtasiye, Kıyafet  ve diğer giderler veliye ait olup eğitim giderlerinin dışındadır.
*Yemek ücreti:   Lise  (9,10,11,12. sınıf)  için 1750 TL dir
*Yönetim kurulu başkanı,yardımcıları ve ortaklarımız için de aynı şartlar geçerlidir.
*Kayıt olduktan sonra okuldan ayrılmalarda; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 'nin 56/3-a Maddesi ".....okul öncesi eğitim
kurumu, ilkokul, ortaokul .....da  öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin % 10 u  dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra
ayrılanlara yıllık ücretin % 10 u  ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir" hükmü uygulanacaktır.

*MEB Öz Öğ Kur. Gn Md  04/01/2016 tarih ve 31450 sayılı Yazıları; Kayıt esnasında ilk taksit peşinat olarak banka hesabına  veya kart çekimi olarak
alınacak; Bakiyeler de belirtilen bankalar (Garanti,Halkbank,İş Bankası,Akbank) aracılığıyla tahsil edilecektir.Açık hesap bırakılmayacaktır.
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