
 
 

 

Konu: 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Koşullarında Güncelleme                                  04.01.2022     

 

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

GEN Gelecek Nesiller Koleji olarak 2022-2023 eğitim-öğretim kayıt dönemimizi, ülkemizde kısa sürede 
artış gösteren yüksek enflasyondan dolayı, her yıl kayıt yenilemeye başladığımız Ocak ayını beklemeden, 3 
Aralık 2021 Cuma günü itibariyle başlattık ve sizlere Aralık ayı itibariyle erken kayıt yenileme avantajları 
sunduk. Sizlerle paylaştığımız erken kayıt yenileme avantajlarıyla amacımız, artan ve artmakta olan 
enflasyondan velilerimizi korurken, okulumuzun şu an mevcutta sunduğu kaliteden ödün vermeden eğitim 
öğretime devam etmesini sağlamaktı.  

Size erken kayıt avantajları sunarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan %37,96 
oranındaki Kasım ayı enflasyonu referans alındı ve bu doğrultuda Aralık’ta %23, Ocak’ta %28, Şubat’ta %33 ve 
Mart’ta %38 artış ile kayıt yenileyebileceğiniz iletildi.  

Ancak, 16 Aralık’ta 2022 yılı asgari ücretinin %50,5 artış göstererek açıklanması ve 3 Ocak’ta TUİK‘in 
‘’(Yİ-ÜFE+TÜFE)/2’’ formülüyle hesaplanan enflasyonu Aralık sonunda (%79,89 + 36,08)/2 = %57,98 olarak 
yayınlaması nedeniyle erken kayıt yenileme avantajlarımızı güncellemek durumundayız. Buna göre, 3 Ocak- 8 
Ocak tarihleri arasında sizlerle daha önce paylaştığımız %28 artış ile, 10 Ocak-31 Ocak arasında %35 artış ile 
kaydınızı yenileyebileceğinizi bildirmek isteriz. Şubat ve Mart aylarında kayıt yenilemeniz durumunda geçerli 
olacak artış oranları aşağıdaki gibidir. 

GEN Koleji 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 
Güncellenen Erken Kayıt Yenileme Avantajları 

 

 3 Ocak - 8 Ocak tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim, Yemek ve Yayın Ücretine %28 artış yansıtarak 
kaydınız yenilenecektir. 

 

 10 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim, Yemek ve Yayın Ücretine %35 artış 
yansıtarak kaydınız yenilenecektir. 

 

 1 Şubat – 28 Şubat tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim, Yemek ve Yayın Ücretine %40 artış 
yansıtarak kaydınız yenilenecektir. 

 

 1 Mart – 31 Mart tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim, Yemek ve Yayın Ücretine %45 artış yansıtarak 
kaydınız yenilenecektir. 

 

 1 Nisan ve sonrasında kayıt yenilemeniz durumunda, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Liste Fiyatı üzerinden 
aylara göre indirimli kayıt ücretleri geçerli olup size özel Eğitim Ücretinde ek %10 indirim uygulayarak 
kaydınız yenilenecektir. 

*GEN Koleji açıkladığı erken kayıt avantajları oranlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
** 2022-2023 Eğitim öğretim yılı eğitim ücreti KDV oranı %8 olarak kabul edilmiştir.   
***Kayıt yenilerken ödeme şeklinizde yapacağınız değişiklikler indirim veya vade farkı olarak tarafınıza 
yansıtılacaktır. 
****Bu koşullar, ilgili tarihler arasında tüm bakiyeyi ödemeniz durumunda geçerli olacaktır. 



 
 

 

Kademe Geçişinde Kayıt Yenileme Ek Koşulları 
 Anaokulu 5 yaş grubundan ilkokul 1.sınıfa kayıt olacak öğrencilerimize, 28 Şubat 2022 tarihine kadar kayıt 

yenilemeleri durumunda 4,000 TL; 1 Mart 2022 sonrasında ise 5,000 TL kademe geçiş farkı yansıtılacaktır. 
 

 İlkokul 4.sınıftan ortaokul 5.sınıfa kayıt olacak öğrencilerimize, ortaokulda tek öğün (öğle yemeği) 
alacaklarından dolayı, yemek ücretleri ilkokuldaki ücretten 3,000 TL daha düşük olacaktır. 28 Şubat 2022 
tarihine kadar kayıt yenileyen öğrencilere 4,500 TL kademe geçiş farkı yansıtılmayacaktır. 1 Mart 2022’den 
sonra kayıt yenileyen öğrencilere 1,500 TL kademe geçiş farkı yansıtılacaktır. 

 

 Ortaokul 8.sınıftan lise 9.sınıfa kayıt olacak öğrencilerimiz, erken kayıt yenileme imkanlarından 
faydalanarak kademe geçiş farkı olmaksızın liseye kayıt yenileyebilir. Öğrencilerimizin, 2022 LGS 
sonucunda nitelikli okullara kayıt yaptırmaları durumunda herhangi bir kesinti yapılmadan kayıt ücreti iade 
edilecektir. 
 

 

Yayın Paketi 
GEN Gelecek Nesiller Koleji, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 1 Nisan 2022’den sonra kayıt yenileyecek 
olan öğrencilerin yayın ücretleri aşağıdaki gibidir. 

 Anaokulu Yayın ve Kırtasiye Ücreti:  2,900 TL  
 İlkokul Yayın Ücreti:                              4,900 TL 
 Ortaokul ve Lise Yayın Ücreti:             5,300 TL 

  

*Bu ücretler 1 Nisan’dan önce kayıt yenileyen velilerimiz için geçerli değildir.  
**Döviz kuru ve enflasyondaki artış sürekli olduğu takdirde, GEN Koleji 1 Nisan 2022 sonrası kayıt 
yenileyecek olan öğrencilerin yayın paketi ücretlerinde değişiklik yapma hakkında sahiptir. 
  

Sayın Velimiz, kaydınızı yenilemek için okul muhasebesine başvurabilirsiniz. Kaydınızı okula gelerek 
veya uzaktan sözleşme yenileyerek EFT/havale, kredi kartı ve Banka Eğitim Kredisi ile gerçekleştirebilirsiniz. 

 
 

Sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi dileriz.  
 

Saygılarımızla, 
 

GEN Gelecek Nesiller Koleji 

 


