2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI ÖĞRENİM VE YEMEK ÜCRETLERİ
(Yeni Kayıt Öğrencilerimiz İçin)

SINIF

Anaokulu

ÖĞRENİM ÜCRETİ

YEMEK ÜCRETİ

(KDV Dahil)

(KDV Dahil)

4 yaş

33.500

5 yaş

35.200
7.900

İlkokul

1, 2, 3 ve 4. sınıf

45.500

Ortaokul

5, 6, 7 ve 8. sınıf

48.500

9 ve 10. sınıf

51.200

11 ve 12. sınıf

52.370

Anadolu Lisesi
Fen Lisesi

7.380

7.550

★ Listede yer alan öğrenim ve yemek ücretlerine KDV dâhildir. KDV oranlarında devlet tarafından
indirime gidilmesi halinde, aradaki KDV farkı velilerimize iade edilecektir.

★ 2022 – 2023 yılı için, servis ücretlerimiz belirlendiğinde, web sitemizde ilân edilecektir. Servisten

yararlanmak isteyen velilerimiz için, tüm yaş gruplarında servis kayıtları, 11 Temmuz – 6 Ağustos
2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci servis ücretleri, Eylül ayından itibaren, servis firmasına ödenecektir.

Tel: (0342) 999 41 05 / GAZİANTEP
www.nesibeaydin.k12.tr

Sayın Veli,
Çocuğunuzun 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi, kayıt işlemleri için bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
1) Öğrenim ve yemek ücretleri, Deniz Bank’a ödenecek olup, ödeme işlemlerini bankaya
gitmeden yapabilirsiniz.
2) Kurumlarımızın, muhasebe dâhil, hiçbir biriminde nakit ödeme alınmaz.
3) Okulumuza Giriş Sınav Bursu: Nesibe Aydın Okulları Burs Yönergesine göre belirlenir. Burs
Yönergesi www.nesibeaydin.k12.tr adresinde “Kayıt” menüsünde yer almaktadır.
4) Öğrenim ücreti, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu başta olmak üzere konuya ilişkin
mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilmiş olup, ilan tarihinden sonra yapılacak
düzenlemeler hususunda Kurumun hakları saklı tutulmuştur.
Öğrenci servis ücretleri, Eylül ayından itibaren, servis firmasına ödenecektir.
KAYIT İŞLEMLERİ
A) YENİ KAYIT ÖĞRENCİLER:
1) Kayıt Dönemi: Lise ve Ortaokul için sınavla; Anaokulu ve İlkokul için mülakatla kontenjan
dâhilinde alınacak öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır.
a) Lise ( 9, 10, 11, 12. sınıf ) ve Ortaokul ( 5, 6, 7, 8. sınıf ) olacak öğrenciler için:
1 Mart - 26 Mart 2022 tarihleri arasında,
b) Anaokulu ( 4, 5 yaş ) ve İlkokul ( 1, 2, 3, 4. sınıf ) olacak öğrenciler için: Ocak ayından
itibaren kontenjan dâhilinde yapılacaktır.
2) Bursluluk Sınavı neticesinde hak kazanılmış burslardan, belirlenen kayıt tarihlerinde
kesin kayıt yaptırılması halinde faydalanılır.
B) PEŞİN ÖDEME ve KARDEŞ İNDİRİMİ:
1) Kayıt tarihinde, öğrenim ücretinin en az % 10’unun peşin, kalan tutarın ise, aşağıda
belirtilen sürelerde ödenmesi durumunda; öğrenim ve yemek ücretlerine, belirtilen
oranlarda peşin ödeme indirimi uygulanır:
a) 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 10 indirim;
b) 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 7 indirim;
c) 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılan peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır.
2) Burslu öğrencilerde, peşin ödeme indiriminin yarısı uygulanır.
3) Aynı eğitim döneminde okullarımızda okuyan kardeşlerden her biri için; eğitim ücretine
%10 oranında indirim uygulanır. Peşin ödemelerde ve burslu öğrencilerde kardeş
indirimi % 5 olarak uygulanır.
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