
                                                                                                               
                                            

Sayın Velimiz, 
            19.02.2021 

Salgın hastalıkla mücadele önlemlerinin en çok zarar verdiği sektörlerin başında özel eğitim gelmektedir. Elimizdeki 

raporlara göre sayıları 12.800 civarında olan özel okullarda 1,5 milyon öğrenci okurken bu süreçte 300.000 öğrenci 

kaybedilmiş ve 936 okul da maalesef kapanmıştır. Bu olumsuz şartlara rağmen 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı kayıt koşulları 

belirlenirken velilerimiz lehine fedakârlık yapılmasına çaba sarf edilmiştir. Hedefimiz, okullarımızın bu zor dönemden 

olabilecek en az zararla çıkmasıdır.  

                 Öğrenci servis hizmetini yapmakta olan firmamız da zorluk içerisindedir ve belirsizlik nedeniyle gelecek ders yılı 

için sözleşmesi henüz yapılamamıştır. 2021-2022 ders yılı için okullarımızın eğitim ve yemek ücretleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Servis ücretleri ileri bir tarihte duyurulacaktır.   

1. %1 KDV uygulaması 30 Haziran 2021 de sona ereceği için 2021-2022 ücretleri eskiden olduğu gibi %8 KDV oranına 

göre ilan edilmektedir. KDV değişiklikleri velilere yansıtılacaktır. 

Tablo 1. 
SINIFLAR 

YILLIK EĞİTİM 
ÜCRETİ (TL) 

%8 KDV 
YILLIK KDV'Lİ  

ÜCRETLER (TL) 

 
YILLIK KDV’Lİ 

EĞİTİM+YEMEK 
ÜCRETİ (TL) 

OKULLAR/SINIFLAR 

ANASINIFLARI 4 yaş-5 yaş 18.518,52 1.481,48 20.000 24.350 

İLKOKUL  1-2-3-4 23.148,15 1.851,85 25.000 29.350 

ORTAOKUL  5-6-7-8 25.462,96 2.037,04 27.500 31.850 

ANADOLU LİSESİ 9-10-11-12 26.851,85 2.148,15 29.000 33.350 

FEN LİSESİ 9-10-11-12 28.472,22 2.277,78 30.750 35.100 

YEMEK Tüm Sınıflar 4.027,78 322,22 4.350  

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. 2021-2022 öğretim yılında zorunlu olarak online eğitim yapılacak olursa o günler için günlük eğitim ücretlerine %5 

indirim uygulanacaktır. 

4. 2021-2022 ders yılında bir önceki yılda çocuklarını almayıp okullarımızda devam ettiren velilerimize önceden ilan 

edildiği üzere eğitim ücretlerinden %5 indirim yapılacaktır.  

5. Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı (DBS), 13 ve 14 Mart 2021 günleri, okullarımızda yüz yüze ve pandemi 

kurallarına uygun şekilde yapılacaktır. Dışarıdan başvuracak öğrencilerin DBS ile ilgili kayıtları 10 Mart 2021 mesai 

saati sonuna kadar yapılabilecektir. DBS ile ilgili detaylı duyuru ayrıca yapılacaktır.  

6. 4,5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencilerinden Okullarımızda eğitim görmekte olanlar başarı bursundan yararlanabilmek 

için, diğer okullarda eğitim görmekte olanlar ise kayıt hakkı ve başarı bursu kazanabilmek için Düzey Belirleme ve 

Bursluluk Sınavına girmek zorundadırlar. 

7. Erken kayıt dönemi 22 Şubat 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasındadır ve her hangi uzatma yapılmayacaktır. 

Kayıt tarihine göre velilere Tablo 2’de belirtilen kayıt indirimleri uygulanacaktır. 

Tablo 2. İndirimler-Dönemler 22.02/31.03 Nisan Mayıs Haziran Temmuz-Eylül 

Nakden Peşin Ödeme İndirimi %7 %6 %5 %4 %3 

Kredi Kartı Tek Çekim İndirimi %6 %5 %4 %3 %2 

Erken Kayıt İndirimi %5 %4 %3 %2 %0 

 

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

Tablo 3. Diğer İndirimler Koşulları 

Kardeş İndirimi Aynı öğretim yılında okullarımızda öğrenim gören kardeşlerden 
ikinciye %30, üçüncüye %25, dördüncüye %20 oranında indirim 
uygulanır. (Halen devam eden kardeşlerin kazanılmış hakları saklıdır.) 
Kardeşlerden biri hariç diğerlerine yemek ücretinde %10 indirim 
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 %2 
oranında indirim yapılır. (Gelecek yıldan itibaren bu oran %1 olarak 
uygulanacaktır.)  

 

9. Peşin ödeme indirimleri tüm ücretlere, diğer indirimler ise sadece eğitim ücretlerine uygulanır. 

10. Kayıt sırasında önce erken kayıt indirimi, devamında devamlılık indirimi ve kardeş indirimi sırasıyla uygulanır. 

11. 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.  

12. 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. 

13. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları için öğrencilere zorunlu tabldot uygulaması yapılmaktadır. Yemek bedeli 

okul ücretleriyle birlikte tahsil edilir. 

14. Kitap, kırtasiye ve okul kıyafetlerinin ücretleri ilan edilen ücretlere dahil değildir.  

15. Anasınıflarımız ile 1,2,3. 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. 

16. NİÇEV Fen Lisesi 9. sınıf kontenjanı 24, NİÇEV Anadolu Lisesi 9. sınıf Kontenjanı ise 48 öğrencidir.  

17. 2021-2022 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.  

18. 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.  

19. 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. 

20.  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. 

21. Daha önceki yıllarda devlet desteği olan öğrencilerin, yıllık eğitim ücretlerinin ödenmesi gereken tutardan devlet 

desteği tutarı düşülüp kalan tutara taksitlendirme işlemi yapılır. 

22. 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. 
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