




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 20 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak peşin 
ödemelerde erken kayıt EFT-Havale ücreti üzerinden Akbank Axess kredi kartına 12 aya kadar 
taksitlendirme yapılabilecektir. 

6. Taksitli kayıtlarda ilk taksit tutarının 30 Haziran 2020 saat 23:59’a kadar ilgili banka hesabına 
yatırılması gerekmektedir. (Ödeme açıklamasında öğrencinin TCKN ile adı ve soyadının 
belirtilmesi zorunludur.) 

7. 20 Mart 2020 tarihinden sonraki peşin kayıtlar için geçerli olan ücretler listede ayrıca ilan edilmiştir. 
8. Banka peşin ve peşinat ödemelerinde açıklama olarak 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 % 0,75 

gecikme bedeli uygulanacaktır. 
11. Kayıt yenileme işlemlerini yapacak velilerin,  

a. Erken 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 Akbank kredi onayı almaları ve 
sözleşmelerini onaylamaları, 

c. Diğer öğrencilerin kayıtları için ise 01 Haziran - 30 Haziran 2020 tarih aralığında 
kampüslerimizdeki kayıt stantlarına gelmesi gerekmektedir. 

Yeni kayıt işlemleri için ise öğrenci velisinin ( anne veya babası ) bizzat okula başvurması 
gerekmektedir. 

12. Kayıt sürelerinin uzatılmaması esastır. Duyurulan kayıt süreleri sona erdikten sonra, açık 
kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınacaktır. 

13. 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak MEB tarafından yayımlanan 
"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği" gereğince ilan olunur. 

III. KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME 
1. Mevcut öğrencilerin peşin ödemeli erken kayıt ve Akbank Okul-Ailem ek hesabı tanımlanmış 

taksitli kayıt işlemleri https://online.fmv.edu.tr/ web adresi üzerinden şubeye gitmeden online 
olarak yapılacak olup diğer öğrencilerin kayıtları okullarımızda kurulacak stantlarda 1 Haziran 
2020 - 30 Haziran 2020 tarih aralığında hafta içi 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. Kayıt 
takvimi 30 Haziran 2020 Salı günü saat 16:00 da sona erecektir. 

2. AKBANK, taksitli ödemeyi tercih eden YENİ velilerimizden, ek hesap tanımlaması yapabilmek 
için sadece ilk yıla mahsus olmak üzere kayıt esnasında; 

a. Öğrencinin ve velinin nüfus cüzdanı aslı, 
b. Velinin gelir belgesi, 
c. Velinin ikametgahını belirleyecek herhangi bir fatura fotokopisi talep edecektir. 

3. Bankaya yapılan peşinat ve taksit ödeme dekontlarının kayıt esnasında getirilmesi 
gerekmektedir. 

4. 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. 

IV. GEÇMİŞ DÖNEM HESAPLARININ KAPATILMASI 
 

1. Geçmiş dönem bakiyeleri için kampüsünüzde bulunan kayıt bürolarına müracaat edilerek, 
kredi kartı ile de ödeme yapılabilecektir. 
 

2. 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. 


