
EK 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) 

 
2023-2024 ÖĞRENCİ KAYITLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER 

2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin peşin kayıt ve taksitli kayıt işlemleri ile 
ödemeler https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.  

Kurumumuz 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla okul ödemelerinde YKB Bomonti Şubesi ile 
çalışacaktır. 

PEŞİN KAYITLAR  

 2023-2024 eğitim öğretim yılı için erken kayıt dönemleri 18 Şubat 2023 günü başlayacak 
olup ödemelerin 1. Erken kayıt dönemindeki ücretle peşin olarak 10 Mart 2023 Cuma günü 
mesai bitimine kadar veya 2. Erken kayıt dönemindeki ücretle peşin olarak 31 Mart 2023 
Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.  

 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla peşin ödemeler 1+5 taksitli ücretler üzerinden yapılacaktır.  
 Eski öğrenci velisinin doğrudan https://online.fmv.edu.tr adresinden,  
 İlk kez okulumuza kayıt yaptıracak yeni öğrenci velisinin ise, okul tarafından yürütülen ön 

kayıt sürecini takiben https://online.fmv.edu.tr  adresinden kaydını tamamlaması 
gerekmektedir. 

TAKSİTLİ KAYITLAR 

 2023-2024 eğitim öğretim yılı için taksitli kayıt işlemleri de 18 Şubat 2023 tarihinde 
başlayacaktır. 

 Eski öğrenci velisi ile okul tarafından ön kaydı açılmış ve ilk defa okulumuza kayıt yaptıracak 
olup taksitli kayıt seçeneğini tercih eden yeni öğrenci velisinin, https://online.fmv.edu.tr'den 
kaydını başlatması ve ödeme planını oluşturması ve sonrasında 
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1. Şubeden işlem : Online sistemden alınan ödeme planı ile birlikte herhangi bir 
YKB şubesine gidip her bir öğrencisi için ayrı ayrı TEST (Taksitli Eğitim Sistemi) hesabı 
açtırarak talimat girişini gerçekleştirmesi ve ödeme planını onaylatması, 
Veya 

2. Mobilden  işlem : Online sistemden alınan ödeme planı ile birlikte Mobil 
bankacılık üzerinden ( http://yukle.yapikredi.com ) her bir öğrencisi için ayrı ayrı TEST 
(Taksitli Eğitim Sistemi) hesabı açtırarak talimat girişini gerçekleştirmesi ve ödeme 
planını onaylatması gerekmektedir. 
 

 Yukarıdaki işlemlerden sonra https://online.fmv.edu.tr adresinden sözleşmelerin 
onaylanmasıyla kayıt süreci tamamlanacaktır. 
 

I.İNDİRİMLER 
1. FMV Işık Okulları'nda aynı dönemde okuyan kardeşlerden her biri için ilan edilen ücret üzerinden 

%10 indirim uygulanır. 
2. FMV Işık Üniversitesi, tam zamanlı çalışanlarının çocuklarına ilan edilen ücret üzerinden, %15 

indirim yapılır. 
3. Ayrıca ilan edilen ücret üzerinden; 

a. FMV Işık Liseleri mezunlarının çocuklarına ve torunlarına %15, 
b. FMV Işık İlkokulları / FMV Işık Ortaokulları mezunlarının çocuklarına ve torunlarına %10, 
c. FMV Işık Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümleri öğrencilerinin kardeş ve çocuklarına %10, 
d. FMV Işık Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümü mezunlarının çocuklarına %10, 
e. FMV Işık Üniversitesi doktora mezunlarının çocuklarına %10 

Işıklı İndirimi yapılır. Işıklı indiriminden sadece FID üyesi olan, 2022 yılı aidatını yatırmış ve 
mezuniyet veya öğrenci belgesini ilgili okulumuzun kayıt ofislerine ulaştırmış velilerimiz 
yararlanabilecektir. 

4. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak Lise yeni kayıtlarında, LGS sınav 
sonucuna göre Işık Okulları lise hazırlık (yapılacak sınavda hazırlık atlayanlar dahil) sınıfına kayıt 
yaptıracakların peşin ödeme yapmaları durumunda 1+5 taksitli kayıt ücreti üzerinden 3% indirim 
uygulanabilecektir. 

5. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında FMV Özel Işık Anaokullarında öğrenim görüp 2023-2024 Eğitim 
Öğretim Yılında anaokuldan ilkokul 1.sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerimize sadece 2023-2024 
Eğitim Öğretim Yılında geçerli olmak üzere %7.5 kayıtlı öğrenci indirimi yapılır. 

6. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında FMV Özel Işık İlkokullarında öğrenim görüp 2023-2024 Eğitim 
Öğretim Yılında ilkokuldan Ortaokul 5.sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerimize sadece 2023-2024 
Eğitim Öğretim Yılında geçerli olmak üzere %10 oranında kayıtlı öğrenci indirimi yapılır. 

7. 2023-2024 dönemi itibarıyla, Ispartakule Kampüsümüzde, İŞ BANKASI ve THY çalışanlarının 
çocuklarına uygulanan %10 çalışan indirimi, 2022-2023 döneminde bu indirimden yararlananların 
indirim koşulları devam ettiği sürece uygulanacak, yeni öğrencilere uygulanmayacaktır. 

8. Ispartakule Kampüsünde, 2018-2019 döneminde kayıtlı öğrencilerden, ilgili kampüsteki eğitimine 
aralıksız devam edenlere, yemek ücretinde %30 indirim uygulanacaktır. 

9. Eğitim kalitemizin ayrılmaz bir parçası olan, şehir içi geziler, tören, gösteri, sahne sanatları, 
söyleşi, konferans, çalıştay vs. gibi etkinliklerin sürdürülebilirliği için ilave edilen ETKİNLİK 
ÜCRETİNE, öğrencinin sahip olduğu indirim (Işık, kardeş indirimi gibi) ve burslar (başarı, MEB 
gibi ) da uygulanır. 

10. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 54.maddesine aykırı olmamak kaydıyla ve FMV 
Ücretsiz Okuma, Burs ve İndirim Yönetmeliği çerçevesinde indirim uygulanır. 

11. Birden fazla indirime hak kazanan öğrencilerimiz sadece hak edilen en yüksek orandaki indirimden 
yararlanabilir. 

 



II.AÇIKLAMALAR 
1. Öğrenim ve yemek ücretlerinde mevcut yasal KDV oranı %8 olup ücretlere dahil değildir. Yasa 
gereği KDV oranlarına yapılacak değişiklikler ücrete ayrıca yansıtılır.  
2. Anaokulu (yarım gün hariç) ve ilkokullarımızda (1-4. sınıflar) çocuklarımızın yaşları itibariyle, 
sağlıklı ve düzenli beslenebilmelerinin sağlanması gerekliliğiyle yemek hizmeti alınması zorunlu 
tutulmuştur.10 Mart 2023 ve 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olan avantajlı erken kayıtla peşin ödeme 
üzerinden kaydın geçerli olabilmesi için bu seviyelerde yemek kaydının da peşin ya da taksitli yapılması 
zorunludur. 
3. İndirimli erken kayıt ücretleri, 10 Mart 2023 Cuma günü (1.Erken kayıt dönemi) ve 31 Mart 2022 
Cuma günü (2.Erken kayıt dönemi) mesai bitimine kadar geçerli olup, veliler ödeme ve kayıt işlemlerini 
https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. 
4. Peşin ödemenin tek çekim kredi kartı ile yapılması durumunda kredi kartıyla ödemede geçerli ücret 
uygulanır.  
5. https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılacak peşin 
ödemelerde erken kayıt ücreti üzerinden Akbank Axess, YKB World, İşbankası Maksimum ve Garanti 
Bankası Bonus kredi kartına bankaların uyguladığı ek taksit fırsatlarından yararlanarak taksitlendirme 
yapılabilecektir. Bankaların kredi kartlarına uyguladığı kampanyalarından yararlanabilmek için yapılması 
gereken başvuru ve gerekli onay işlemleri velinin sorumluluğundadır. 
6. Taksitli kayıtlarda peşinat ödemesinin (ilk taksit tutarının) 23 Haziran 2023 saat 23:59’a kadar 
https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.  
7. 31 Mart 2023 tarihinden sonraki peşin kayıtlar listedeki 1+5 taksitli ücret üzerinden yapılacaktır. 
8. Banka peşin ve peşinat ödemelerinin açıklamasında mutlaka öğrencinin TC kimlik numarası, adı 
ve soyadı yer almalıdır. 
9. Öğrenci kayıt ücreti iadeleri MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesine göre 
yapılacaktır. 
10. İlan edilen kayıt tarihlerinden sonra yapılan taksitli kayıt yenileme işlemlerinde aylık %0,98 gecikme 
bedeli uygulanacaktır. 
11. Tüm okullarımıza başka bir okuldan gelen yeni öğrencilere yapılan kayıtlarda, Işık İlköğretim 
Okullarından Işık Liselerine geçişlerde, liselerde ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavına kalan 
öğrencilerden kayıt yenileme sırasında gecikme bedeli alınmaz. 

 
12. Kayıt yenileme işlemlerini yapacak velilerin ,  
a. Peşin kayıt seçeneğinde, https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden peşin ödeme yaparak 
sözleşmelerini onaylamaları, 
b. Taksitli kayıt seçeneğinde, https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden online olarak peşinat 
tutarını ödeyip, yine aynı web adresi üzerinden YKB kredi onayı almaları ve sözleşmelerini onaylamaları, 

İlk kez okullarımıza kayıt olacak öğrencilerin kayıtları, velinin bizzat okula başvurup, ön kaydını 
yaptırması sonrasında, https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden online yapılacaktır. 

13. Online taksitli kaydı başlatmış olmasına rağmen, kayıt sürecini online sistem üzerinden 
tamamlayamayan velilerin (sadece online kayıt sürecinde sorun yaşayan veliler), 12 Haziran 2023-23 
Haziran 2023 tarihleri arasında okullarda kurulacak kayıt stantlarına gelmeleri gerekmektedir. 
14. Kayıt takvimi 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 16:00 da sona erecektir.  
15. Kayıt sürelerinin uzatılmaması esastır. Duyurulan kayıt süreleri sona erdikten sonra, açık 
kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınacaktır.  
16. 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak MEB tarafından yayımlanan 
"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği" gereğince ilan olunur. Geçmiş dönem bakiyeleri 
için kampüsünüzde bulunan kayıt bürolarına müracaat edilerek, kredi kartı ile de ödeme yapılabilecektir.  
17. 20 Mart 2012 tarih 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 
55/2. maddesi gereğince bir önceki yıl eğitim borcunu tamamlamayan öğrencilerin kaydı 
yenilenmeyecektir.  


