
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI 2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ

İNDİRİM UYGULAMASI

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'dur. 
Aşağıda belirtilen koşullarda, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden sadece tam zamanlı öğretim üyelerinin 
çocuklarına aşağıda belirtilen oran ve koşullarda indirim yapılacaktır.

1-TANIMLAR

Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’dür.

Okul: İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'dur. 

Kurum Mensubu: Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri ve 
idari personelidir.

İndirim Dönemi: Her eğitim öğretim yılı için, Kurum Mensubu’nun çocuğunun/çocuklarının Okul’da 
öğrenim gördüğü sürenin sonuna kadardır.
(Anaokulu, İlkokul ve Ortaokuldaki öğrenim süreleri ayrı ayrı değerlendirilir.)

2-İNDİRİM ORAN VE KOŞULLARI

a) İndirim, Kurum’un Kurum Mensubuna; buna resmi doküman ile belgelenmesi koşulu ile 
çocuk/çocuklarına uygulanır.
b) İndirim ilgili eğitim öğretim yılı için Okul’un ilan ettiği KDV hariç eğitim ücreti üzerinden 
%25 (Yüzde Yirmibeş) olarak uygulanacaktır.
c) Eğitim ücreti dışında kalan ve gerek Okul gerekse de seçilmiş taşeronlar tarafından sağlanan 
taşıma, kıyafet, yemek, kitap-kırtasiye ve benzer tür eğitimle ilgili olan tüm hizmet ve etkinlik 
ücretlerinden İndirim uygulanmaz.
d) Kurum Mensubu’nun bir ve/veya fazla çocuğu olması ve çocuklarına kayıt yaptırmayı arzu etmesi 
halinde, İndirim her çocuk için uygulanır.
e) İndirim uygulanan Kurum Mensubu çocuğuna/çocuklarına İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Burs ve 
İndirimler Yönetmeliği’nde belirtilen kardeş ve/veya benzer indirimlerin hiçbiri uygulanmaz.
f) İndirim öğrencinin kayıtlı bulunduğu Okul’da eğitime devam ettiği sürece uygulanır. Ancak 
öğrenciye (Anaokulu ile 1., 2., 3., ve 4. sınıflar hariç) ortaokulda  ‘‘Öğrenci Davranışları Değerlendirme 
Kurulu’’ veya lisede ‘‘Disiplin Kurulu’’ tarafından yaptırım uygulanmış olması, Okul Müdürlüğünce 
2 kere yazı ile uyarılmış olması ve/veya sınıf tekrarı yapması halinde, bir sonraki eğitim öğretim 
yılında İndirim uygulanmaz.
g) Öğrenci, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Burs ve İndirimler Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde başarı 
bursu almaya hak kazanmış ise sadece o oran uygulanır.



3- İNDİRİM UYGULANACAK ÖĞRENCİ KONTENJANI

2020 – 2021 eğitim öğretim yılı için kuruma verilecek öğrenci kontenjanı aşağıda belirtilmiştir:
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Anaokulu tüm sınıf seviyelerinde toplam 10 öğrenci,
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi İlkokulu tüm sınıf seviyelerinde toplam 10 öğrenci,
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu tüm sınıf seviyelerinde toplam 10 öğrenci,

4- KONTENJAN UYGULAMASINDAN FAYDALANMA KOŞULLARI

a) Öğrencinin PDR Uzmanları tarafından yapılan bireysel tanıma çalışması sonucunun olumlu
olması ve ara sınıflar kabul sınavında akademik dersler ve İngilizceden yeterli puan alması.
b) Okul, yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilme derecesine bakmaksızın, öğrencinin
kabulünü yapıp yapmamakta serbesttir.

5- KAYIT KOŞULLARI

a) Müracaatı kabul edilen veli, ilk aşamada okula ön kayıt yaptıracaktır. Ön kayıt yapılması
için velinin kurum mensubu olduğunu belgeleyen resmi belgenin okul kayıt birimine teslim
edilmesi gereklidir.
b) Öğrenci velisi, kesin kayıt işlemlerini belirtilen tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
yaptırır. Belirtilen süre içerinden (10 iş günü) kesin kayıt yaptırmaz ise kontenjan bir sonraki
öğrenciye ayrılır.
c) İndirim sonrasında kalan tutar, resmen ilan edilecek olan peşinat ve taksit oranları aynı
kalmak kaydı ile okulun iş birliği yaptığı banka üzerinden okula ödenir ve kesin kayıt
yapılmış olur. Mali işlemler tamamlanmadan kesin kayıt geçerlik kazanmaz.
d) Velinin indirim sonrasında kalan tutarı peşin ödemesi halinde, okul tarafından ilan edilen
peşin ödeme indirim oranı uygulanır.

6-YÜRÜRLÜK

İndirim protokolü, 2020–2021 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, kurum mensubu
çocuğunun/çocuklarının, kayıtlı olduğu veya kayıt yaptıracağı okulun öğretim süresi sonuna kadar
geçerlidir. Bu süreler belirlenirken, anaokulu, ilkokul ve ortaokuldaki öğrenim süreleri ayrı ayrı
değerlendirilir.




