
 

 

 

 

Değerli Velimiz, 

23 yıldır sizlerin emaneti olan kıymetli öğrencilerimizi, medeniyetin 

değerlerinden beslenen, özgüveni yüksek, nitelikli ve donanımlı lider şahsiyetler 

yetiştirmeyi misyon olarak benimsemiş ‘’Bilim Ailesi’’ olarak eğitim-öğretim 

sezonunun ilk yarısını pandemi nedeniyle zaman zaman yüz yüze ama 

çoğunlukla online olarak tamamladık. Tüm akademik ve idari kadromuz ile 

öğrencilerimiz ikinci döneme de akademik başarı, erdemli değerler ve iyi bir 

yabancı dil eğitimi için heyecanlı geleceklerdir. 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile ilgili ekonomik avantajlı kayıtlarımız 

başlamıştır. Liste fiyatlarımıza enflasyon oranında bir artış yapılmış ancak erken 

kayıtta pandemi indirimi yapılarak bu oran ilk dönem yüzde on seviyesine 

çekilmiştir. Yeni yarıyılın siz velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve çalışma 

arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygı ve Sevgilerimle… 

                                                                                                                             

                                                                                                                                            

                                                                                                Vedat TOY 

Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERKEN KAYIT KAMPANYA BİLGİLERİ  

      

SINIFLAR 
2021-2022 

LİSTE 
FİYATLARI 

08 ŞUBAT - 15 
MART İNDİRİMLİ 

ÜCRET     

16 MART - 30 
NİSAN  İNDİRİMLİ 

ÜCRET       

01 MAYIS -19 
HAZİRAN 

İNDİRİMLİ ÜCRET                  

20 
HAZİRAN  
SONRASI 

ANAOKULU 29.325 26.686 27.272 27.859 29.325 

İLKOKUL 1.2.3.4. SINIFLAR 40.652 36.993 37.806 38.619 40.652 

ORTAOKUL 5.6.7 SINIFLAR 46.000 41.860 42.780 43.700 46.000 

ORTAOKUL 8. SINIFLAR 46.716 42.512 43.446 44.380 46.716 

ANADOLU LİSESİ 50.140 45.627 46.630 47.633 50.140 

FEN LİSESİ 60.777 55.307 56.523 57.738 60.777 

      

1)     Erken kayıt yaptıran velilerimize  08 Şubat - 15 Mart döneminde %5,  16 Mart - 30 Nisan döneminde %3,             
1 Mayıs - 19 Haziran döneminde %2 ilave pandemi indirimi uygulanır. 

2)     Erken kayıt yaptıran velilerimize ödemeyi peşin yapmaları halinde 08 Şubat - 15 Mart döneminde %6,               
16 Mart - 30 Nisan döneminde %5, 1 Mayıs - 19 Haziran döneminde %4 ilave indirim uygulanır. 

3)     Kardeş olan öğrenciler için %8 kardeş indirimi uygulanır. 

4)     Yüz yüze eğitimin olmadığı aylarda, sözleşmedeki eğitim ücretinin %8’ i ile aynı dönem için yemek ücreti veliye 
iade edilir. 

5)     Kampanya döneminde peşin ödeme yapmayıp, taksitli ödeme yapmak isteyen velilerimize kayıt esnasında 1 
taksiti peşin olmak üzere Aralık 2021 sonuna kadar bitirilecek şekilde taksitli ödeme planı çıkartılır. 

6)     Ücretlerimize yemek ve KDV dahildir. 

7)  KDV oranında indirim olması durumunda indirim tutarı veliye iade edilir. 

8)  Anaokulu ücretine yıl içindeki tüm gezi ücretleri, tema malzeme ücretleri ve kulüp ücretleri dahil edilmiştir. 

9)     MEB’in düzenlemesine göre her öğrenci için sözleşme yapılması ve ödemelerin banka kanalı ile yapılması 
zorunludur. OTS, kredi kartı ve çek banka kanalıyla tahsil edildiği için kabul edilecektir.  

10)     Ödeme planına bağlanmamış, sözleşmesi yapılmamış, evrak işlemleri tamamlanmamış görüşmeler, kayıt 
olarak kesinlik kazanmayacaktır. Kayıt için, tüm işlemlerin mali işler birimimizdeki yetkili ile tamamlanmış olması 
gerekmektedir. 

11)     Ödemeleri devam eden, taksitlerini düzenli ödeyen velilerimiz erken kayıt kampanyasından, uygun ödeme 
planı ile yararlanabilirler. 

12)     Mevcut velilerimizin kontenjan sorunu yaşamaması için kampanya süresinde kayıtlarını yenilemesi 
gerekmektedir. Kayıtta öncelik, erken kayıt yaptıran öğrencilere tanınacaktır. 

 



 

 

 

 

 


