




          
 
 
  

ANGORA 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

 SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin durumu ve PDR 
uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8, diğer aylarda yapanlara %6, kardeşlere 
%8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 
 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 29.500 4.500 700 

İLKOKUL (1-4) 30.000 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 30.500 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 30.500 4.950 1.250 



          
 
 
 

BATIKENT 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 30.750 4.950 700 

İLKOKUL (1-4) 30.750 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 30.750 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 30.750 4.950 1.250 

LİSE (9-10) 31.000 4.950 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 31.000 4.950 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 31.000 4.950 1.500 



         
 
 
  

 

ÇUKURAMBAR 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

 SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce koordinatörü ve rehber öğretmen 
bulunur. 
 Öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR uzmanının raporu, veli 

görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır.  
 Öğrenci başka bir anaokulundan nakil olarak gelmiş ise, geldiği okuldaki disiplin durumu 

incelenir.  
2. Yukarıda belirtilen eğitim ücreti dışında eğitsel faaliyetler için ayrıca ek ücret alınmaz. 
3. Yemek ücretine kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhildir. 
4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 

Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8, diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenciye ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimize indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. Kurum öğretmen çocuklarına %50, personel ve diğer şubedeki öğretmen çocuklarına ise %25 
indirim uygulanır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınlarını 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları veli 
tarafından temin edilir. 
 

 

YAŞ GRUBU 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

3-4 YAŞ 21.650 4.000 400 

4-5 YAŞ 22.650 4.000 500 

6 YAŞ 23.650 4.000 700 



    
 
 

 
ÇUKURAMBAR 

 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

 
BATIKENT SINAV KOLEJİ 

1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 
yapılır.  

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

4. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan 
uygulanır. Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

7. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

8. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

9. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

10. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

(Öğle yemeği) 
 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ORTAOKUL (5-7) 24.000 3.800 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 24.000 3.800 1.250 

LİSE (9-10) 22.250 3.800 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 23.250 3.800 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 23.500 3.800 1.500 



         
 
 
  

 

ELVANKENT 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

 SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce koordinatörü ve rehber öğretmen 
bulunur. 
 Öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR uzmanının raporu, veli 

görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır.  
 Öğrenci başka bir anaokulundan nakil olarak gelmiş ise, geldiği okuldaki disiplin durumu 

incelenir.  
2. Yukarıda belirtilen eğitim ücreti dışında eğitsel faaliyetler için ayrıca ek ücret alınmaz. 
3. Yemek ücretine kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhildir. 
4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 

Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8, diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenciye ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimize indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. Kurum öğretmen çocuklarına %50, personel ve diğer şubedeki öğretmen çocuklarına ise %25 
indirim uygulanır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınlarını 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları veli 
tarafından temin edilir. 
 

 

YAŞ GRUBU 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

3-4 YAŞ 20.650 4.000 400 

4-5 YAŞ 21.650 4.000 500 

6 YAŞ 22.650 4.000 700 



        
 
 
 

ELVANKENT 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

ANAOKULU 24.500 4.200 700 

İLKOKUL (1-4) 27.000 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 27.000 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 27.000 4.950 1.250 

LİSE (9-10) 27.000 4.950 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 28.000 4.950 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 28.250 4.950 1.500 



                               
 
  

 

                                                                 ERYAMAN 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 27.500 4.200 700 

İLKOKUL (1-4) 27.750 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 28.000 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 28.000 4.950 1.250 

LİSE (9-10) 28.000 4.950 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 29.000 4.950 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 29.250 4.950 1.500 



          
 
 
 

ESKİŞEHİR YOLU 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 36.000 4.500 700 

İLKOKUL (1-4) 36.500 5.250 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 37.500 5.250 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 37.500 5.250 1.250 

LİSE (9-10) 37.500 5.250 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 38.000 5.250 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 38.000 5.250 1.500 



                      
 
 

 
ETLİK  

 
2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT S 
INAV KOLEJİ 

1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar 
doğrultusunda yapılır.  

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler 
için ek ücret alınmaz. 

3. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

4. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan 
uygulanır. Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimizde indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

7. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

8. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

9. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

10. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli 
tarafından temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

(Öğle yemeği) 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ORTAOKUL (5-7) 19.500 3.800 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 19.500 3.800 1.250 

LİSE (9-10) 19.500 3.800 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 20.500 3.800 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 20.500 3.800 1.500 



                                    
 
 
 

KEÇİÖREN 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin durumu ve PDR 
uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 24. 500 4.200 700 

İLKOKUL (1-4) 27.500 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 27.750 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 27.750 4.950 1.250 



          
 
  

 

                                                                  OVACIK 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 27.500 4.200 700 

İLKOKUL (1-4) 29.000 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 29.250 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 29.250 4.950 1.250 

LİSE (9-10) 29.500 4.950 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 29.750 4.950 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 29.750 4.950 1.500 



         R 
 
 
 

ÖVEÇLER 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin durumu ve PDR 
uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 28.250 4.200 700 

İLKOKUL (1-4) 28.500 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 29.000 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 29.000 4.950 1.250 



         
 
 
  

 

PARKVADİ 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

 SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce koordinatörü ve rehber öğretmen 
bulunur. 
 Öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR uzmanının raporu, veli 

görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır.  
 Öğrenci başka bir anaokulundan nakil olarak gelmiş ise, geldiği okuldaki disiplin durumu 

incelenir.  
2. Yukarıda belirtilen eğitim ücreti dışında eğitsel faaliyetler için ayrıca ek ücret alınmaz. 
3. Yemek ücretine kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhildir. 
4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 

Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8, diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenciye ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimize indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. Kurum öğretmen çocuklarına %50, personel ve diğer şubedeki öğretmen çocuklarına ise %25 
indirim uygulanır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınlarını 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları veli 
tarafından temin edilir. 
 

 

YAŞ GRUBU 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

3-4 YAŞ 25.900 4.000 400 

4-5 YAŞ 26.900 4.000 500 

6 YAŞ 27.900 4.000 700 



          
 
 
 

PURSAKLAR  

 
2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

 
BATIKENT SINAV KOLEJİ 

1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar 
doğrultusunda yapılır.  

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler 
için ek ücret alınmaz. 

3. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

4. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan 
uygulanır. Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.  

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimizde indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

7. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

8. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

9. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

10. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli 
tarafından temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

(Öğle yemeği) 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ORTAOKUL (5-7) 16.750 3.800 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 16.750 3.800 1.250 

LİSE (9-10) 17.250 3.800 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 17.500 3.800 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 17.750 3.800 1.500 



 

         
 
 
  

 

SOKULLU 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

 SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce koordinatörü ve rehber öğretmen 
bulunur. 
 Öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR uzmanının raporu, veli 

görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır.  
 Öğrenci başka bir anaokulundan nakil olarak gelmiş ise, geldiği okuldaki disiplin durumu 

incelenir.  
2. Yukarıda belirtilen eğitim ücreti dışında eğitsel faaliyetler için ayrıca ek ücret alınmaz. 
3. Yemek ücretine kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhildir. 
4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 

Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8, diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenciye ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimize indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. Kurum öğretmen çocuklarına %50, personel ve diğer şubedeki öğretmen çocuklarına ise %25 
indirim uygulanır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınlarını 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları veli 
tarafından temin edilir. 
 

 

YAŞ GRUBU 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

3-4 YAŞ 21.650 4.000 400 

4-5 YAŞ 22.650 4.000 500 

6 YAŞ 23.650 4.000 700 



         
 
 
  

 

YAŞAMKENT 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 
 

 SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce koordinatörü ve rehber öğretmen 
bulunur. 
 Öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR uzmanının raporu, veli 

görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır.  
 Öğrenci başka bir anaokulundan nakil olarak gelmiş ise, geldiği okuldaki disiplin durumu 

incelenir.  
2. Yukarıda belirtilen eğitim ücreti dışında eğitsel faaliyetler için ayrıca ek ücret alınmaz. 
3. Yemek ücretine kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhildir. 
4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 

Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8, diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenciye ilk kayıt olduğunda 
%8'lik erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden 
öğrencilerimize indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

6. Kurum öğretmen çocuklarına %50, personel ve diğer şubedeki öğretmen çocuklarına ise %25 
indirim uygulanır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınlarını 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları veli 
tarafından temin edilir. 
 

 

YAŞ GRUBU 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

3-4 YAŞ 21.650 4.000 400 

4-5 YAŞ 22.650 4.000 500 

6 YAŞ 23.650 4.000 700 



                                                                    
 
 
 

YILDIZ 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ 

BATIKENT SINAV KOLEJİ 
1. Okulumuza öğrenci alımı, kurulacak kayıt kabul komisyonunca verilecek karar doğrultusunda 

yapılır. Anasınıfı ve 1, 2, 3, 4. sınıflarda kayıt kabul komisyonunda okul müdürü, İngilizce 
koordinatörü ve rehber öğretmen bulunur. 
a) Anasınıfı ve 1. sınıflarda öğrenci alımı; uygulanacak olan okul olgunluk envanteri, PDR 
uzmanının raporu, veli görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
b) 2 ve 3. sınıflarda öğrenci alımı; akademik değerlendirme, PDR uzmanının raporu, veli 
görüşmesi ve kayıt kabul komisyonunun vereceği ortak karar ile yapılır. 
c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Bursluluk Sınavı, öğrencinin geldiği okuldaki disiplin 
durumu ve PDR uzmanının raporu doğrultusunda yapılır. 

2. Yukarıda belirtilen eğitim ücretleri dışında After School, etüt ve kurs gibi eğitsel faaliyetler için 
ek ücret alınmaz. 

3. Yemek ücretinin içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve hafta sonu açık büfe 
brunch bulunmaktadır. 

4. 31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilere %8 erken kayıt indirimi yapılır. Ayrıca 
Ocak, Şubat, Mart aylarında peşin ödeme yapanlara %8,  diğer aylarda yapanlara %6, 
kardeşlere %8 ek indirim uygulanır. 

5. Erken kayıt vb. indirimi ile Bursluluk Sınavı indirimleri birleştirilemez, en yüksek olan uygulanır. 
Ayrıca %50 ve üzeri indirim kazanan öğrencilere kardeş indirimi uygulanmaz.   

6. Genel Merkezimizin yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile öğrenci ilk kayıt olduğunda %8'lik 
erken kayıt indirimine ilave %4 indirim daha uygulanacaktır. Devam eden öğrencilerimizde 
indirim oranı %12 olduğu için ayrıca kurumsal indirim uygulanmayacaktır. 

7. 31 Mart 2020 tarihine kadar kesin kayıt yaptıranlardan 1 taksit kayıt sırasında alınır ve kalan 
ücret Temmuz ayından başlamak üzere 12 taksite bölünür.  

8. Yukarıda belirtilen yemek ücreti ve yayın ücreti eğitim ücretine ilave edilir. Taksitlendirme 
eğitim ücretinde olduğu gibi eşit bölünerek yapılır. 

9. Yayın ücretleri mevzuat gereği ayrıca alınmaktadır. Sadece SINAV Kurumsal Yayınları’nı 
kapsamaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaz. 

10. Okulumuzda servis kullanmak isteğe bağlıdır. Servis ile ilgili bilgiler, yeni eğitim öğretim yılı 
başlamadan anlaşma yapılan firma tarafından bildirilir.  

11. Sınav Yayını olmayan yabancı dil kitapları, robotik kodlama, kırtasiye ve kıyafet veli tarafından 
temin edilir. 

 

SINIFLAR 

  

EĞİTİM ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

  

YEMEK ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

 

 YAYIN ÜCRETİ 
(KDV DÂHİL) 

ANAOKULU 28.250 4.200 700 

İLKOKUL (1-4) 28.500 4.950 1.250 

ORTAOKUL (5-7) 29.000 4.950 1.000 

ORTAOKUL (8. Sınıf) 29.000 4.950 1.250 

LİSE (9-10) 29.000 4.950 1.250 

LİSE (11. Sınıf) 30.000 4.950 1.250 

LİSE (12. Sınıf) 30.000 4.950 1.500 


