
                                                                                                               
                                            

Sayın Velimiz, 
            20.01.2022 

2022-2023 ders yılı için okullarımızın eğitim ve yemek ücretleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Servis ücretleri ileri bir 
tarihte duyurulacaktır.   

1. 2022-2023 ücretleri eskiden olduğu gibi %8 KDV oranına göre ilan edilmektedir. KDV değişiklikleri velilere 
yansıtılacaktır. 

                  
Tablo 1. 2022-2023 Ders Yılı Eğitim ve Yemek Ücretleri 

OKULLAR SINIFLAR 
YILLIK 
EĞİTİM 
ÜCRETİ  

(TL) 
%8 KDV 

YILLIK 
KDV'Lİ 
EĞİTİM 
ÜCRETİ         

(TL) 

YILLIK 
YEMEK 
ÜCRETİ 

(TL) 

%8 
KDV 

YILLIK 
KDV'Lİ 
YEMEK 

ÜCRETİ (TL) 

YILLIK 
EĞİTİM+YEMEK 

ÜCRETİ  
(KDV Dahil)  

ANASINIFLARI 4 yaş-5 yaş 25.879,63    2.070,37    27.500 6.759,26 540,74 7.300 34.800 

İLKOKUL  1-2-3-4 31.481,48    2.518,52    34.000 6.759,26 540,74 7.300 41.300 

ORTAOKUL  5-6-7-8 34.722,22    2.777,78    37.500 6.759,26 540,74 7.300 44.800 

ANADOLU LİSESİ 9-10-11-12 36.620,37    2.929,63    39.550 6.759,26 540,74 7.300 46.850 

FEN LİSESİ 9-10-11-12 38.842,59    3.107,41    41.950 6.759,26 540,74 7.300 49.250 

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

1. Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı (DBS), 12 Şubat 2022 günü, okullarımızda yüz yüze ve pandemi kurallarına 
uygun şekilde yapılacaktır. Dışarıdan başvuracak öğrencilerin DBS ile ilgili kayıtları 9 Şubat 2022 mesai saati sonuna 
kadar yapılabilecektir. DBS ile ilgili detaylı duyuru ayrıca yapılacaktır.  

2. 4,5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri başarı bursundan yararlanabilmek için Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavına 
girmek zorundadırlar. Kayıtlı olsun olmasın burslu okumak isteyen şehit ve gazi yakınları da bu sınava girmek 
zorundadır. 

3. Erken kayıt dönemi 21 Şubat 2022-31 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır ve herhangi bir uzatma yapılmayacaktır. 
Kayıt tarihine göre velilere Tablo 2’de belirtilen kayıt indirimleri uygulanacaktır. 

Tablo 2. İndirimler-Dönemler 21.02/31.03 Nisan Mayıs Haziran Temmuz-Eylül 
Nakden Peşin Ödeme İndirimi %9 %6 %5 %4 %3 
Kredi Kartı Tek Çekim İndirimi %7 %5 %4 %3 %2 
Erken Kayıt İndirimi %5 %4 %3 %0 %0 

 
4. Diğer indirimler ve koşulları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Diğer İndirimler Koşulları 
Kardeş İndirimi 2022-2023 ders yılında birinci çocuğu okullarımıza başlayacak olan 

velilerin aynı öğretim yılında eğitim görecek ikinci çocuğuna %25, 
üçüncüsüne %20 ve dördüncüsüne ise %15 oranında indirim yapılır.  
2021-2022 ders yılı dahil okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin 
kardeşlerinin kazanılmış indirim hakkı saklıdır. Kardeş indirimi 
uygulanan öğrencilerimizin yemek ücretlerine de %10 kardeş indirimi 
uygulanır. 

Devamlılık İndirimi Okulumuzun 8. sınıfından mezun olacak öğrencilerin Fen veya Anadolu 
Liselerimizden birisine kayıt yaptırmaları durumunda okullarımızın alt 
sınıflarında öğrenim gördükleri her yıl için eğitim ücretlerine %1 
oranında indirim yapılır. Kazanılmış haklar saklıdır.  

Alacak Mahsubu ve Erken Ödeme 
İndirimi 

Alacak mahsubu talep eden ve/veya erken ödeme yapan velilerimize 
ilgili duyurulardaki indirimler uygulanacaktır.  

 

 



                                                                                                               
                                            

5. Peşin ödeme indirimleri tüm ücretlere, diğer indirimler ise sadece eğitim ücretlerine uygulanır. 
6. Kayıt sırasında önce erken kayıt indirimi, devamında kardeş indirimi, sonrasında peşin indirimi ve varsa diğer 

indirimler sırasıyla uygulanır. 
7. Burslar eğitim ücretlerine uygulanır. Başarı bursu ve indirimlerden(erken kayıt ve peşin ödeme indirimleri hariç) 

aynı anda faydalanılamaz. Bu durumda öğrenci lehine en yüksek orana sahip burs ya da indirimler uygulanır.  
8. 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. Okulların 
açılacağı tarihe kadar kaydı yenilenmemiş olan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü adrese dayalı sistemi 
üzerinden Devlet Okullarına nakledilecektir. 

9. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları için öğrencilere zorunlu tabldot uygulaması yapılmaktadır. Yemek bedeli 
okul ücretleriyle birlikte tahsil edilir. 

10. Kitap, kırtasiye ve okul kıyafetlerinin ücretleri ilan edilen ücretlere dahil değildir.  
11. Anasınıflarımız ile 1,2,3,4. sınıflarımıza ilk defa kayıt yaptıracak olan veliler kayıt öncesinde alacakları randevu gün 

ve saatinde Okul Müdürü, PDR Öğretmeni ile yüz yüze “Veli-Öğrenci Tanıma ve Değerlendirme” görüşmesine 
katılacaklardır. Değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu bölümdeki takvim ve esaslara 
göre kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 

12. NİÇEV Fen Lisesi 9. sınıf kontenjanı 24, NİÇEV Anadolu Lisesi 9. sınıf Kontenjanı ise 48 öğrencidir.  
13. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında NİÇEV Özel Fen ve Anadolu Liselerinin 9.sınıfında okumak isteyen diğer okulların 

8. sınıf öğrencileri MEB Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Merkezi Sınav (LGS) Sonuçlarına göre belirlenecektir.  
14. 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimizden NİÇEV Liselerimizde okumak isteyenler 2022-2023 ders yılı kayıtlarının 

başlayacağı tarihten itibaren 31 Mayıs 2022 mesai saati bitimine kadar Anadolu Lisemize doğrudan kayıt 
yaptırabilirler. Bu öğrencilerden 5 Haziran 2022'de yapılacak LGS sınavında ilk %6'lık dilimde yer alanlar Fen 
Lisemize kayıtlarını aktarabilirler. Belirtilen süre içerisinde Anadolu Lisemize kayıt yaptırmamış olan 
öğrencilerimizin kayıtları, 05 Haziran 2022 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.  

15. Diğer okulların 8.sınıfını bitiren öğrencilerden Anadolu Lisemizde okumak isteyen öğrencilerin ise yine 05 Haziran 
2022 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. 

16.  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. 

17. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 54. maddesine göre yapılacak toplam indirim oranı ilan edilen yıllık 
eğitim ücretinin %50’sinden fazla olamamaktadır.  
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Bilgilerinize sunar, sağlık ve başarılar dileriz. 
 
NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. 
AKBANK IBAN TR30 0004 6001 8088 8000 1260 12                                                                            Naim Osman EREM 
                                                                                                                                                                        Kurucu Temsilcisi 
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