
Servis ücretleri belli değildir. Firma ile anlaşma sağlandığında ayrıca duyurulacaktır.

KAYITLARLA İLGİLİ BİLGİLER:
1. Yukarıda belirtilen ücretlere %8 KDV dahildir. KDV oranlarının değiştirilmesi halinde bu değişiklikler ücretlere yansıtılacaktır.
2. İçinde bulunduğumuz 2020-2021 ders yılında bedeli ödenen ancak yüz yüze eğitim yapılmayan günlerden doğacak yemek ve servis alacakları ders yılının sona ermesinden sonra 
hesaplanıp iade edileceğinden yeni kayıt döneminde bu alacaklar dikkate alınmayacaktır.
3. Ödemeler, peşin ödeme kayıt sırasında banka hesabına eft veya havale, kredi kartına tek çekim veya kredi kartına taksitlendirme alternatiflerinden birisi seçilerek yapılacaktır. 
İsteyen ve bankaca da uygun görülen velilere AKBANK Niğde Şubesi tarafından OKUL AİLEM isimli taksitli ödeme sistemi açılacak ve ödeme bu hesaba dayalı olarak da yapılabilecektir.  
Mail order düzenli ödeme talimatı ve senet kabul edilmez. Önceki dönemlerden borcu bulunan velilerimizin kayıt işlemleri borçlarının tamamının ödenmesinden sonra 
yapılacaktır. Detaylar için ekteki kayıt prosedürünü okuyunuz.
4. Okullarımızda, öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili ile peşin ödeme indirimi, kayıt yenileme, kaydın geri alınması, ücretsiz ve burslu okuma, öğrenci ücreti indiriminden 
yararlanma gibi işlemler MEB mevzuatı ve NİÇEV AŞ Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yürütülmektedir. (Detaylar için Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı Esasları ve 
şartnamesine bakınız.)
5. Erken kayıtlarımız 22.02.2021 tarihinde başlayacak olup 30.06.2021 tarihinde sona erecektir. Erken kayıt ve peşin ödeme indirimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

6. Okullarımızda halen eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması zorunludur. Bu tarihe kadar kaydı 
yenilenmeyen öğrencilerin yerine Okul Müdürlükleri yeni öğrenci almakta serbesttir. Bu tarihten sonra kayıt yenilenmesi ancak kontenjanın elverişli olması halinde mümkün 
olacaktır.
7. Yeni kaydolan öğrencinin ders yılı başlamadan önce veya başladıktan bir ay sonra ayrılması durumunda Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil 
Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde ücret iadesi yapılır.
8. Okullarımızda öğrenim görmekte olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20.03.2012 tarih ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Değişiklik RG 7.4.2011-
27898) “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya İndirimli Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ücretsiz veya indirimli okuma başvurusu yapabilirler. 
Başvurular kayıt yenileme süresi içerisinde usulüne göre kabul edilir ve yeni öğretim yılı başlamadan bir ay içerisinde değerlendirme sonuçları ilgili velilerimize bildirilir. Okullarımızda 
ücretsiz veya indirimli okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. Burslar, aksi belirtilmedikçe 1(bir) yıllıktır. Başvuru ve 
değerlendirme her yıl yeniden yapılır.
9. 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimizden NİÇEV Liselerimizde okumak isteyenler 2021-2022 ders yılı kayıtlarının başlayacağı tarihten itibaren 31 Mayıs 2021 mesai saati bitimine 
kadar Anadolu Lisemize doğrudan kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerden 6 Haziran 2021’de yapılacak LGS sınavında ilk %6’lık dilimde yer alanlar Fen Lisemize kayıtlarını aktarabilirler 
Belirtilen süre içerisinde Anadolu Lisemize kayıt yaptırmamış olan öğrencilerimizin kayıtları, 06 Haziran 2021 günü yapılacak LGS Sonuçlarına göre Anadolu Lisemiz için Türkiye 
Geneli ilk %20’lik, Fen Lisemiz için ilk %6’lık dilimde yer almaları koşuluyla puan sırasına göre ve kontenjan el verdiğince yapılacaktır. Okulumuzun 8. sınıfından bu yıl mezun olacak 
öğrencilerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar Fen veya Anadolu Liselerimizden birisine kayıt yaptırmaları durumunda okullarımızın alt sınıflarında öğrenim gördükleri her yıl için 
eğitim ücretinden %2 oranında (gelecek yıldan itibaren bu oran %1 olarak uygulanacaktır) indirim yapılır. 
10. Diğer okulların 8.sınıfını bitiren öğrencilerden Anadolu Lisemizde okumak isteyen öğrencilerin ise yine 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak LGS sonuçlarına göre ilk %20’ lik 
dilime, Fen Lisemizin 9. sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ise LGS sonuçlarına göre ilk %6’lik dilime girmiş olmaları gerekir.
11. Kayıtlı bulundukları diğer okullardan Liselerimizin 10 ve 11. sınıflarına nakil yoluyla gelecek öğrenciler,9. sınıfa kayıt için kullandıkları MEB Merkezi sınav puanına göre 
değerlendirilecektir. Bu puanların Fen Lisemiz için %6’lık, Anadolu Lisemiz için %20’lik dilim içerisinde olması ve ayrıca aday öğrencinin Öğrenci Kabul Sınavından başarı sağlaması 
gereklidir.
12. Aynı öğretim yılında okullarımızda öğrenim gören kardeşlerden ikinciye %30, üçüncüye  %25, dördüncüye ise %20 oranında indirim uygulanır. Halen devam eden kardeşlerin 
kazanılmış hakları saklıdır. Kardeşlerden biri dışındakilere yemek ücretinde de %10 indirim uygulanır. 
13. Daha önceki yıllarda devlet desteği olan öğrencilerin, yıllık eğitim ücretlerinin ödenmesi gereken tutardan devlet desteği tutarı düşülüp kalan tutara taksitlendirme işlemi yapılır.
14. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 54. maddesine göre yapılacak toplam indirim oranı ilan edilen yıllık eğitim ücretinin %50’sinden fazla olamamaktadır. 
15. MEB Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği gereğince ilan olunur. 19.02.2021
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