
17.01.2023 

Konu: MEB Ücret Sınırlaması ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Yenileme 

Sayın Velimiz, 

GEN Koleji çatısı altında sunduğumuz eğitim öğretim ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, 
onların öğrenme yolculuklarına katkı sağlıyor; ulusal ve evrensel değerlere sahip, mutlu, başarılı ve iyi 
insanlar olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu misyon ile 2019 yılında kurduğumuz GEN Gelecek Nesiller 
Koleji olarak gücümüzü 1986’dan bu yana verdiğimiz mezunlarımızın ülkemize ve dünyaya kattıkları 
değerden, başarılardan, liderliklerinden alıyoruz.  

Yatırımlarımızı sürekli eğitim üzerine gerçekleştirmemiz ve bu alanda sergilediğimiz emek, 
aydınlık yarınlarımız için bugünden attığımız tohumlara benziyor. GEN Koleji öğretmenlerinin ve 
yöneticilerinin en temel ve öncelikli gayesi, bugünün çocuklarını yarının ahlaklı ve başarılı Türk iş 
insanları; mutlu, sağlıklı bireyleri ve geleceğin nitelikli anne babaları olarak yetiştirmektir.    

Bugün GEN Eğitim Kurumları 300 öğretmen ve 100’e yakın çalışana istihdam sağlamakta; 
4,000’e yakın öğrenciye eğitim sunmaktadır. Pandemi sonrası dünya çapında, tüm sektörler yaralarını 
sarmaya gayret ederken, Türkiye’de seyreden yüksek enflasyonla daha da zorlaşan koşullarda 
kurumlarımızdaki mevcut çalışan yapısını korumak, verilen taahhütleri yerine getirmek ve kalitemizden 
ödün vermeden varlığımızı sürdürebilmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Hal bu iken, Milli Eğitim 
Bakanlığı 4 Ocak’ta yaptığı açıklama ile özel okulların 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için eğitim ücreti 
artışını %65 ile sınırlandırmıştır.  

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında eğitime başladığımızda (2021 Eylül) asgari ücret 2,850 TL 
iken, 2022-2023 eğitim öğretim yılının Ocak ayında (15 ay sonra) asgari ücret 8,500 TL olmuştur. Asgari 
ücret %200 artışmış iken, geçen yıl özel okulların eğitim ücretleri %36, bu yıl ise %65 oranlık artış ile 
kısıtlanmış; dolayısıyla eğitimde kümülatif artış %124 olmuştur. Okulların en büyük gider kalemi 
maaşlar, ardından kiralar ve faturalardır ki bu kalemlerin artış oranları yıllık %65 - %250’dir. Bugüne 
kadar asgari ücretin %200 artması, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna kadar iki - üç kez daha 
artacak olması ve buna karşın özel okulların gelirinin MEB tarafından %124 ile sınırlandırılması ile bu 
maliyetler eğitim kurumları adına taşıması büyük yükler haline gelmiştir.  

GEN Koleji olarak varlığımızı korumak ve sunduğumuz kaliteli eğitimi sürdürebilmek adına 
2023-2024 Eğitim öğretim yılı kayıt yenileme şartları ve erken kayıt avantajları, oluşan yeni şartlardan 
sonra güncellenmiş ve sizlere bir sonraki sayfada sunulmuştur.  

17 Ocak 2023 Salı itibariyle kaydınızı yenilemek için okul muhasebesine başvurabilirsiniz. 
Kaydınızı okula gelerek veya uzaktan sözleşme yenileyerek EFT/havale, kredi kartı ve Banka Eğitim 
Kredisi ile gerçekleştirebilirsiniz. Arzu eden velilerimiz 3 ay ötelemeli Eğitim Kredisi kullanabilir. 

Sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi dileriz. 

Saygılarımızla, 



KAYIT DÖNEMİ KAYIT TARİHİ EĞİTİM YEMEK YAYIN GENEL GİDER KADEME GEÇİŞİ FARKI ÜCRETİ

1.Erken Kayıt 

Dönemi
17 Ocak 2023 Öncesi

2022-2023 Eğitim 

öğretim yılı Eğitim 

ücretinize %65 artış  

yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim öğretim yılı Yemek 

ücretinize %80 artış yapılacaktır.

Yemek Liste Fiyatı: 

3 öğün 28.500 TL, tek öğün 25.000 TL

Anaokulu: 9.000 TL

İlkokul: 12.500 TL

Ortaokul: 14.500 TL

Lise: 14.500 TL

4.000 TL

2.Erken Kayıt 

Dönemi
17 Ocak 2023 - 31 

Ocak 2023

2022-2023 Eğitim 

öğretim yılı Eğitim 

ücretinize %65 artış  

yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim öğretim yılı Yemek 

ücretinize %90 artış yapılacaktır.

Yemek Liste Fiyatı: 

3 öğün 31.250 TL, tek öğün 27.500 TL

Anaokulu: 9.000 TL

İlkokul: 12.500 TL

Ortaokul: 14.500 TL

Lise: 14.500 TL

6.500 TL

3.Erken Kayıt 

Dönemi
1 Şubat 2023 - 28 

Şubat 2023

2022-2023 Eğitim 

öğretim yılı Eğitim 

ücretinize %65 artış  

yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim öğretim yılı Yemek 

ücretinize %100 artış yapılacaktır.

Yemek Liste Fiyatı: 

3 öğün 33.000 TL, tek öğün 29.000 TL

Anaokulu: 9.000 TL

İlkokul: 12.500 TL

Ortaokul: 14.500 TL

Lise: 14.500 TL

9.000 TL

4.Erken Kayıt 

Dönemi
1 Mart 2023 sonrası

2022-2023 Eğitim 

öğretim yılı Eğitim 

ücretinize %65 artış  

yapılacaktır.

10.000 TL

• Anaokulu 5 yaştan ilkokul 1.sınıfa kayıt 

olacak öğrencilerimiz için: 6.000 TL

• İlkokul 4.sınıftan ortaokul 5.sınıfa kayıt 

olacak öğrencilerimiz için: 3.000 TL

• Ortaokul 8.sınıftan lise 9.sınıfa kayıt 

olacak öğrencilerimiz için: 6.000 TL

 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 

Kayıt Yenileme Şartları ve Erken Kayıt Yenileme Avantajları 

• Anaokulu 5 yaştan ilkokul 1.sınıfa kayıt 

olacak öğrencilerimiz için: 4.000 TL

• İlkokul 4.sınıftan ortaokul 5.sınıfa kayıt 

olacak öğrencilerimiz için: 1.000 TL

• Ortaokul 8.sınıftan lise 9.sınıfa kayıt 

olacak öğrencilerimiz için: 4.000 TL

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 

Yemek ve Yayın Liste Fiyatı geçerli olacaktır.

• Ücretlere KDV dahildir.

• 1.Erken Kayıt Döneminde kayıt gerçekleştiren velilere, Eğitim ücreti %65 artışın üzerinde kalan tutar iade edilecektir.

• 1.Erken Kayıt Döneminde kayıt gerçekleştiren velilere, Genel Gider ücreti yansıtılacaktır.

• 1.Erken Kayıt Döneminde kayıt yaptıran velilerimizin toplam kayıt ücretleri, güncellenen yeni erken kayıt şartlarına göre daha avantajlı ise önceki anlaşmadaki toplam tutar geçerli olacaktır.

• Genel Gider, kırtasiye ve ortak kullanım malzemelerini içerir.  

• Eğitim ücretini ödediğiniz tarihte kaydınız yenilenir. Diğer ücretler ödeme yaptığınız tarihte geçerli olan tutarlar üzerinden hesaplanır.  

• Kayıt yenilerken ödeme şeklinizde yapacağınız değişiklikler indirim veya vade farkı olarak tarafınıza yansıtılacaktır.

• Bu koşullar, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına ait geciken bakiyeniz var ise kapatmanız durumunda geçerli olacaktır.

• GEN Koleji açıkladığı kayıt şartları ve erken kayıt avantajlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.


