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İSTANBUL VALİLİĞİ 
ŞEFKAT EĞİTİM KURUMLARI 

 Değerli Velimiz;          28.02.2021 

                       2021 -2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili kayıt yenileme dönemi başlamıştır.  

        Önümüzdeki yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında sınıf kontenjanları düşürüldüğünden önümüzdeki 

eğitim-   öğretim yılı ile ilgili planlamaların yapılabilmesi için şube ve öğrenci sayılarının bilinmesi 

gerekmektedir. 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ 

İLGİLİ SINIFLAR 04 NİSAN 2021’E 
KADAR KAYITLARDA 

(%10 İND.) 

31 MAYIS 2021’E KADAR 
KAYITLARDA (%5 İND.) 

2021-2022 DÖNEMİ 
(01 HAZİRAN 2021’ DEN 

SONRA) 

ANASINIFI (Yemek Dâhil) 18.000,00 19.000,00 20.000,00 

İLKOKUL (1–4 sınıf) (Yemek Dâhil) 33.800,00 35.750,00 37.650,00 

ORTAOKUL (5–8 sınıf)             
(Yemek Dâhil) 

35.500,00 37.500,00 39.500,00 

 
ÖZEL İNDİRİM ŞARTLARI: 

• Kardeşlerde %5 indirim uygulanır. 

• Peşin ödemelerde (tamamı nakit) :  30 MART 2021’ e kadar %10 
31 Mayıs 2021’ e kadar %8 
01 Haziran 2021’ den sonra %5 indirim uygulanır. 

• Taksitli ödemelerde son taksit tarihi Haziran 2022’dir. 

• Taksitli ödemelerde Kayıt sözleşmesi yapıldığında ilk taksit peşin alınır 
• Anasınıfından ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçişlerde kayıtlı öğrencimize % 5 indirim uygulanır. 
BAŞARI İNDİRİMİ 
• Birinci (1.) sınıfa aday öğrencilere yapılacak özel performans değerlendirme testi sonucuna göre  %50’ 

ye varan oranlarda indirim uygulanır (Test için rehberlik servisinden randevu alabilirsiniz). 

• 4.sınıflar (5.sınıfa aday) için  “Şefkat Giriş Sınavı” adı altında sınav yapılacaktır. Bu sınavın sonucuna 
göre; 
Başarı Oranı  İndirim Oranı  
% 100-97 % 100 İndirim  
%   96-94            % 80 İndirim   
%   93-90            % 60 İndirim  
%   89-85            % 40 İndirim  
%   84-80 % 20 İndirim uygulanacaktır.İndirimler sadece eğitim ücretine uygulanır. 
 

• Ayrıca 2021-2022 şube planlaması yapılabilmesi için aşağıdaki formu doldurarak sınıf öğretmeninize 
göndermenizi rica eder, şimdiden teşekkür ederiz. 

 

ÖZEL GOP ŞEFKAT İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

2021-2022 eğitim öğretim yılında aşağıda ismi ve sınıfı belirtilen öğrencim okulunuza:  
Devam edecektir                                                                Devam edemeyecektir 

 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
ÖğrencininAdı Soyadı:……………………………………………… 
Sınıfı:………………….. 

     Velinin Adı Soyadı:……………………………….. 
 Cep Tel: 

İmza: 
                     Tarih: 
Not: Bu form resmi olarak kayıt yenileme anlamına gelmez. Sadece bilgilendirme amacı taşır. Kayıt yenileme 

işlemi okul muhasebesi ile yapılan sözleşme ile gerçekleşir. 


