
2016 – 2017 KAYIT BİLGİLERİ  

2016 – 2017 eğitim – öğretim yılı için kayıtlarımız kontenjan dahilide devam ediyor.  

ANAOKUL / ŞİŞLİ KAMPÜSÜ    
Merkez Mah. Nadide Sok. No:24 Şişli / İSTANBUL  
ANAOKUL – İLKOKUL – ORTAOKUL / BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ   
Bahçeşehir 2.Kısım mah. 9.cadde No:12 Başakşehir / İSTANBUL    

YENİ KAYIT  

OKUL İÇİN GEREKEN BELGELER
  Öğrenci nüfus fotokopisi 

 6 adet vesikalık fotoğraf 
 Doldurulmuş '' Öğrenci Kayıt Sözleşmesi ''   

BANKA İÇİN GEREKEN BELGELER 
 Veli nüfus fotokopisi (velinin çalışıyor olması gerekmektedir) 
 Velinin adına düzenlenmiş su, elektrik, doğalgaz faturası veya ikametgah sureti   

ARA SINIFLARA YENİ KAYIT  

Ara sınıflara ve 5. sınıflara kayıt, Şişli ve Bahçeşehir kampüsümüzlerimizde Türkçe - Fransızca 
Seviye Belirleme Sınavı ile yapılacaktır. Katılmak isteyenlerin sınav günü alabilmeleri için 
okullarımız sekreterliğine telefonla bilgi vermeleri gerekmektedir.  
1. ve 5. sınıflara, özel program uygulaması ile, Fransızca bilmeyen öğrenciler kaydedilebilecektir. 1.
sınıflara Rehber öğretmenimizle yapılacak tanışma amaçlı bir görüşme ile (telefonla randevu 
alarak), 5. sınıflara ise Türkçe derslerden oluşan bir Seviye Belirleme Sınavı ile öğrenci alınacaktır. 
Olumlu sonuç durumunda, öğrenci bilgilerini sekreterliğe bildiren veliler sözleşme bilgilerini, 
öğrenci TC kimlik numarası ile giriş yaparak http://www.ilkokul.nds.k12.tr/?page=velikayit  
adresinden doldurabilirler.   

KAYIT YENİLEME  

Velilerimizin, kimlikleriyle Akbank Harbiye şubesine gitmeleri yenilemeleri yeterlidir.  
Ancak, kayıt esnasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan mevzuata 
göre ayrıca  ''Özel Okul/Kurum Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'' imzalanacaktır.  Bunun için 
velilerimizin  http://www.ilkokul.nds.k12.tr/?page=velibilgi  adresinden bilgilerini güncellemeleri 
ve okullarımızın muhasebe birimine uğramaları gerekmektedir.    

2016 – 2017  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ:  

ANAOKUL (ŞİŞLİ VE BAHÇEŞEHİR KAMPÜSLERİ): 27.715 TL. (Sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği, ikindi kahvaltısı ve KDV dahil)  
İLKOKUL VE ORTAOKUL: 29.960 TL. (Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve KDV 
dahil)   

UYGULANAN İNDİRİMLER:  
Peşin ödeme durumunda  % 5  (14 Haziran'a kadar) NDS Mezunlarına   % 10 2 kardeş durumunda  
% 5 ' er 3 kardeş durumunda   % 10' ar  

 İndirimler okul ücreti üzerinden uygulanır.
 Peşin ödeme durumunda varsa diğer indirimlerden yüksek oranda olan da uygulanır. 
 Taksitli ödeme durumunda yalnız yüksek orandaki indirim uygulanır. 


