
Sayın Velimiz,               17/12/2021 

Önceki mesajımızda dile getirdiğimiz ekonomik zorluklar hızla artmaya devam ediyor. Döviz kurlarında son bir ayda yaşanan 

%46’lik yükseliş, peş peşe yapılan zamlarla fiyatları aşırı derecede artırdığı gibi malların piyasadan çekilmesine de yol açtı. 

Krizin kısa vadede çözülme umudu da maalesef yok. Yatırım dönemimizin hemen sonrasında başlayıp halen de devam 

etmekte olan pandeminin zararları telafi edilmeden üstüne gelen bu durum kurumuzda da finansman darboğazı 

yaratmıştır.  

Yönetim Kurulumuz, bu aşamada, hem Velilerimize yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkacak okul ücretlerine karşı özel 

iskonto sağlayacak hem de okullarımızın finansman ihtiyacının karşılanmasında katkısı olacak bir alternatif oluşturmuştur. 

Buna göre isteyen velilerimiz Aralık 21, Ocak 22, Şubat 22 aylarında sırasıyla 3.000 TL, 3.500 TL ve 3.500 TL ödemeleri 

halinde 2022-2023 ders yılı için ilan edilen eğitim ücretlerinden %3 erken ödeme iskontosuna hak kazanacaklardır. 2020-

2021 yılı uzaktan eğitim farkından dolayı alacağı bulunan velilerimiz bu alacaklarını 2022-2023 erken ödeme tutarına 

mahsup etmek istemeleri halinde bu tutara %3 yerine %6 erken ödeme iskontosu uygulanacaktır. 

Mart 2022’de kayıt ve ödeme işlemleri başlayacak olan 2022-2023 ders yılı için eğitim ücreti 20.000 TL olarak ilan edildiğini 

düşünürsek erken ödeme yapmayı kabul edip bu ödemeleri zamanında eksiksiz ödeyen velilere kayıt sırasında önce bu özel 

iskonto uygulanacak ve çıkan indirimli rakamdan en erken ödeme tutarı düşüldükten sonra kalan eğitim ücretine varsa 

diğer indirimler (erken kayıt, peşin ödeme gibi) uygulanacaktır. 

  
Açıklama Ara.21 Oca.22 Şub.22 Mar.22 Taksit 

Toplam 
Ödeme 

   2022-2023 eğitim ücreti (Örnek)       20.000     

Peşin 
Ödemede 

Erken Ödeme 3.000 3.500 3.500       

Erken Ödeme İndirimi %3       600     

Erken kayıt indirimi- %5       1.000     

Peşin ödeme indirimi-%7       1.288     

Erken Kayıt Döneminde Ödenecek       7.112   17.112 

Peşin 
Ödemede 

(Kardeş 
İndirimli) 

Erken ödeme 3.000 3.500 3.500       

Erken Ödeme İndirimi %3       600     

Erken kayıt indirimi- %5       1.000     

Kardeş İndirimi       5.520     

Peşin ödeme indirimi-%7       902     

Erken Kayıt Döneminde Ödenecek       1.978   11.978 

Taksitli 
Ödemede 

Erken Ödeme 3.000 3.500 3.500       

Erken Ödeme İndirimi %3       600     

Erken kayıt indirimi- %5       1.000     

Aylık Taksit (10 taksit) ve Toplam Ödeme       840 10 18.400 

Taksitli 
Ödemede 

(Kardeş 
İndirimli) 

Erken Ödeme 3.000 3.500 3.500       

Erken Ödeme İndirimi %3       600     

Erken kayıt indirimi- %5       1.000     

Kardeş İndirimi       5.520     

Aylık Taksit (10 taksit)       270 10 12.700 

Alacak 
mahsubu 
halinde 

Mahsup edilecek alacak (Örnek olarak 5.000 TL) 5.000           

Alacak mahsubundan dolayı erken ödeme primi       300     

Kalan erken ödeme taksitleri   2.500 2.500       

Taksitlerin erken ödeme indirimi       450     

Toplam erken ödeme indirimi       750     

Bu tabloda bir çocuğu olan velinin erken ödeme yapması halinde ödeyeceği eğitim ücreti ile kardeş indirimi uygulanmakta 

olan çocuk için erken ödeme yapması durumunda kalan eğitim ücreti gösterilmiştir. 

Erken ödeme beyanında bulunup da 3 taksitten daha az taksit ödemesi yapan velilere her eksik taksit için erken ödeme 

iskontosu 1/3 oranında azaltılarak uygulanacaktır. Yemek ve servis ücretleri bu uygulamanın dışındadır. 

Bu alternatiften yararlanmak isteyen velilerimizin ekte örneği yer alan internet ortamındaki formu doldurduktan sonra          

İş Bankası Niğde Şubesi TR62 0006 4000 0015 6001 3399 06 veya Akbank Niğde Şubesi TR30 0004 6001 8088 8000 1260 

12 No’lu hesaba ilk taksiti yatırmaları yeterli olacaktır. Başvuru ve ilk taksiti ödeme süresi 31 Aralık 2021 saat 24.00 da sona 

erecektir. 

Bilgilerinize sunulur.   

Yönetim Kurulu  



 

 

2022-2023 DERS YILI ERKEN ÖDEME BAŞVURU FORMU 

 

Velinin Adı ve Soyadı ...................................................................................................                     

Erken Ödeme 

Yapacağı Öğrencilerin 

Adı Soyadı      Sınıfı 
Taksit Tutarı 

(TL) 

   

   

   

   

2020-2021 eğitim öğretim yılı alacağım erken ödeme taksitlerime mahsup 

edilsin.  
EVET HAYIR  

 

 

Velisi bulunduğum yukarıda adı soyadı ve sınıf yazılı öğrenci/öğrenciler için 2022-2023 ders yılı erken ödeme kampanyası 

kapsamında Aralık 21, Ocak 22, Şubat 22 aylarında yukarıda yazılı taksit tutarlarını ödeyeceğimi beyan ederim.       

                                                                               


