
 
 

 

Konu: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Yenileme                                                                  05.12.2022     

 

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

37 Yıllık deneyim, vizyon ve başarılarımızı GEN Gelecek Nesiller Koleji’nde sürdürüyor; eğitim-öğretim 
alanında güvenilir, Atatürkçü, çağdaş ve yenilikçi anlayışımız ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Alanında 
uzman ve deneyimli öğretmen kadromuz; anaokulundan liseye sunduğumuz uluslararası düzeyde, bilim 
temelli ve gelişim odaklı ‘’Gelecek Nesil Öğrenme Modeli (GENOM)’’ ile sağlam adımlarla gelişiyor ve 
büyüyoruz. 

GEN Gelecek Nesiller Koleji 2023-2024 eğitim-öğretim kayıt dönemi, 6 Aralık 2022 Salı günü 
başlayacak ve Aralık ayı itibariyle erken kayıt yenileme avantajları sunulacaktır. Sizlerle paylaşılan erken kayıt 
yenileme avantajları ile amacımız, okulumuzun sunduğu kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir bir mali yapı 
ile eğitim öğretime devam etmesini sağlamak ve velilerimizi enflasyondan olabildiğince korumaktır. 

Özel Öğretim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı kayıt yönetmeliğine göre, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan ve ‘’(Yİ-ÜFE+TÜFE)/2’’ formülüyle hesaplanan enflasyon oranına artı (+) %5 ile kayıt 
yenileme hakkına sahiptir. Kasım sonu itibariyle Özel Öğretim Kurumları (%136,02 + %84,39)/2 + %5 = %115,2 
oranında artışla kayıt yenileyebilecektir. GEN Koleji olarak Aralık ayında bu orandan %35,2 indirerek sizlere 
enflasyon karşısında avantaj sağlıyor, bu yıl ödediğiniz Eğitim ve Yemek ücretlerinde %80 artış ile kayıt 
yenileme imkanı sunuyoruz.   

GEN Koleji 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Erken Kayıt Yenileme Avantajları 

 6 Aralık- 31 Aralık tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim ve Yemek ücretine %80 artış yansıtarak 
kaydınız yenilenecektir.  
 

 2 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim ve Yemek ücretine %90 artış yansıtarak 
kaydınız yenilenecektir. 
 

 1 Şubat – 28 Şubat tarihlerinde, bu yıl için ödediğiniz Eğitim ve Yemek ücretine %100 artış yansıtarak 
kaydınız yenilenecektir. 

 
 

   1 Mart sonrasında kayıt yenilemeniz durumunda, 2023-2024 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. 
**Kayıt yenilerken ödeme şeklinizde yapacağınız değişiklikler indirim veya vade farkı olarak tarafınıza 
yansıtılacaktır. 
***Bu koşullar, ilgili tarihler arasında kayıt yenileme tutarının tamamını ödemeniz ve bu yıla ait geciken 
bakiyeniz var ise kapatmanız durumunda geçerli olacaktır. 
 
  



 
 

 

 

Yayın Paketi 
GEN Gelecek Nesiller Koleji yayın paketi ücretleri belirlenmiştir ve kayıt yenileyecek öğrencilere indirimli 

şekilde aşağıda yansıtılmaktadır. Bu yayın paketi ücretleri Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ödeme yapılması 
durumunda geçerlidir. Mart ayı itibariyle yayın paketi ücretlerinde artış olmaktadır.  

 Anaokulu Yayın Ücreti:   9,000 TL  
 İlkokul Yayın Ücreti:       12,500 TL 
 Ortaokul Yayın Ücreti:   14,500 TL 
 Lise Yayın Ücreti:             14,500 TL 

 
 
Kademe Geçişi Yapacak Öğrencilerimiz İçin Ek Kayıt Yenileme Koşulları 
 

GEN Koleji liste ücretleri her kademede (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) farklıdır ve üst kademeye geçtikçe 
liste ücretleri artmaktadır. Dolayısıyla kademe geçişlerinde ücret farkı bulunmaktadır. Bu ücret farkı, GEN 
Koleji öğrencilerine indirimli şekilde yansıtılmaktadır.  
 

 Anaokulu 5 yaş grubundan ilkokul 1.sınıfa kayıt olacak öğrencilerimize, 28 Şubat 2023 tarihine kadar kayıt 
yenilemeleri durumunda 4,000 TL; 1 Mart 2023 sonrasında ise 6,000 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 2023 
tarihine kadar kayıt yenilemeleri durumunda 1,000 TL; 1 Mart 2023’den sonra kayıt yenileyen öğrencilere 
3,000 TL kademe geçiş farkı yansıtılacaktır. 

 

 Ortaokul 8.sınıftan lise 9.sınıfa kayıt olacak öğrencilerimiz, 28 Şubat 2023 tarihine kadar kayıt 
yenilemeleri durumunda 4,000 TL; 1 Mart 2023 sonrasında ise 6,000 TL kademe geçiş farkı yansıtılacaktır.  

 

GEN Koleji Anadolu Lisesine kayıt olup 2023 LGS sonucunda; 
o Nitelikli Devlet Lisesine yerleşen öğrencinin kaydı ücret kesintisi olmadan iade edilir. 
o Diğer okullara kayıt olan öğrencinin kayıt ücreti %10 kesinti yapılarak iade edilir. 

 

6 Aralık 2022 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, 
 

GEN Gelecek Nesiller Koleji 

 


