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GÖNDERİLMESİ

KAYIT TAKVİMİ
Kurumumuz bünyesindeki okullarımızda, 2021-2022 Eğitim Öğretim 
yılında öğrenim görecek öğrencilerin kayıt yenileme ve yeni kayıt 
olacak öğrencilerin kayıt takvimi ile ilgili bilgiler aşağıda tabloda 
bilgilerinize sunulmuştur.



GELECEK BİZİMLE ZİRVEDE ! 
SEN NEREDESİN?

Değerli Veliler;

Sağlıkla gülümsediğimiz, sımsıkı sarılabildiğimiz, yemyeşil 
kampüsümüzde çocuk seslerinin çınladığı yeni bir eğitim öğretim 
yılına biz hazırız! Siz de erken kayıt fırsatlarıyla geleceğe sağlam 
adımlarla yürüyen ve başarının adresi olan Erciyes Koleji ailesinde 
yer almak istemez misiniz?

Erciyes Koleji, 27 yıllık tecrübeyle ulusal ve uluslararası
platformlarda elde ettiği akademik, sportif, sanatsal ve sosyal 
alanlardaki başarılarla yeni eğitim-öğretim yılında da Kayseri’nin
gururu olmaya devam edecektir.
 
Kurumumuz; sıcacık aile ortamı, öğrencisi, öğretmeni, velileri ve 
mezunları ile omuz omuza birlik ve dayanışması, ister uzaktan 
ister yakından öğrencisini sımsıkı sarıp sarmalaması ile sizlere 
kapılarını açıyor. Sizi salgının ve mesafenin olmadığı, başarıya ve 
zirveye hep birlikte gülümsediğimiz, gülümsemelerimizin maskeler 
altında gizlenmediği, öğrenmenin keyfe dönüştüğü bir ortama 
davet ediyoruz! 

Bu ailenin birer ferdi olmak ve bu aileye katılmak isteyen siz değerli 
velilerimize, kurumumuza gösterdiğiniz ilgi, duyduğunuz güven 
ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, erken kayıt fırsatlarından 
yararlanmak üzere 31 Mart 2021’e kadar yeni kayıt ve kayıt
yenileme işlemleri için sizleri kurumumuza bekleriz.  
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılımızın sağlıklı, başarılı ve mutlu 
geçmesini dileriz.



* Yemek ücreti %8 KDV DAHİL toplam 5.500     ‘dir. 

* Anaokulu ve İlkokulda kahvaltı ve ikindi ara öğünü yemek ücretine dahildir.

* Ücretlere %8 KDV dahildir. Devletin KDV ile ilgili ileride yapacağı artırım ya da indirimler,
   yasanın yürürlük tarihinden itibaren, ücretlere aynen yansıtılacaktır.

* Mevcut Veli İndirimi 700     ’dir.

* Kardeş İndirimi (Her bir kardeş için) 1000     ’dir. 

* Ana Sınıfından 1.sınıfa; 4. sınıftan 5. sınıfa; 8. sınıftan 9. sınıfa kaydolan öğrencilerimiz için
   1500     geçiş indirimi uygulanacaktır. 

* Hafta sonu Akademik Kurslar ücretsizdir.

* Sadece 9. sınıflar için LGS sebebiyle % 15 Erken Kayıt İndirim oranı Haziran-Temmuz 
   döneminde de geçerlidir. 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KAYIT ÜCRETLERİ VE İNDİRİMLERİ

OKULLAR

ANAOKULU 17.250 15.870 16.560

24.480

27.600

28.560

ORTAOKUL

25.500

28.750

29.750

14.662,50

21.675

24.437,50

25.287,50

23.460

26.450

27.370



KAYIT - KABUL İŞLEMLERİ
Anaokulu ve 1. Sınıf Yeni Öğrenci Kabul Kayıt Aşamaları
İlkokul 1. sınıf ve anaokulu için öncelikle www.erciyeskoleji.com/
kayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerek-
mektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler 
sorumlusu tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye 
dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili
sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi
arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından Kayıt Kabul Komisyonu ile 
ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü öncelikle aday öğrencimiz PDR uzmanımız tarafından 
“Tanılama Faaliyetleri” kapsamında görüşmeye alınır. Tanılama faali-
yetlerimizde öğrencimizin yaşına uygun araç ve yöntemlerle gelişim 
değerlendirme testi uygulanmaktadır. Ardından komisyon ebeveynleri 
kabul eder. Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa 
katılmaları gerekmektedir. 

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün
uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe
biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.

İlkokul (2,3 ve 4.Sınıflar) Yeni Öğrenci Kayıt-Kabul Aşamaları

İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar için öncelikle   www.erciyeskoleji.com/kayit 
adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmekte-
dir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler sorum-
lusu   tarafından 1 (bir)  iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye 
dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili
sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi
arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından Kayıt Kabul Komisyonu ile 
ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü okul psikolojik danışmanımız ve ölçme değer-
lendirme birimi uzmanlarınca “Tanılama-Tarama Faaliyetleri”
kapsamında görüşmeye ve sınava alınır. İlk olarak öğrenci görüşmesini 



Psikolojik danışmanımız yapar. Sonrasında öğrencimizin akademik 
durumunu belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme birimimiz 
tarafından akademik başarı testi uygulanır. Aday öğrencinin akademik 
yeterliliği sağlaması durumunda, komisyon ebeveynleri kabul eder. 
Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılmaları 
gerekmektedir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün
uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe 
biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.

Ortaokul Yeni Öğrenci Kayıt-Kabul Aşamaları

Ortaokul 5,6,7 ve 8.Sınıfları için öncelikle  www.erciyeskoleji.com/
kayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması
gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla
ilişkiler sorumlusu tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi 
veliye dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili
sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi arasında 
gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; Kayıt Kabul Komisyonu ile 
ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü okul psikolojik danışmanımız ve ölçme değer-
lendirme birimi uzmanınca “Tanılama-Tarama Faaliyetleri” kapsamında 
görüşmeye ve sınava alınır. İlk olarak öğrenci görüşmesini Psikolojik 
danışmanımız yapar. Sonrasında öğrencimizin akademik durumunu 
belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından 
akademik başarı testi uygulanır. Aday öğrencinin akademik yeterliliği 
sağlaması durumunda, komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye 
hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılmaları gerekmektedir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün
uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe
biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.



AKADEMİK BAŞARI SINAVI İÇERİĞİ (ORTAOKUL)
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4. Sınıftan 5. Sınıfa 
Geçenler 13 13 10 8 8 8 60 75

5. Sınıftan 6. Sınıfa 
Geçenler 15 15 15 10 10 10 75 90

6. Sınıftan 7. Sınıfa 
Geçenler 15 15 15 10 10 10 75 90

7. Sınıftan 8. Sınıfa 
Geçenler 15 15 15 10 10 10 75 90

Lise Yeni Öğrenci Kabul Kayıt Aşamaları
Lise 9,10, 11 ve 12. sınıflar için öncelikle  www.erciyeskoleji.com/
kayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması 
gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler 
sorumlusu  tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye 
dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece 
bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi arasında 
gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; Kayıt Kabul Komisyonu ile 
ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü okul psikolojik danışmanımız ve ölçme değer-
lendirme birimi uzmanlarınca “Tanılama-Tarama Faaliyetleri” kap-
samında görüşmeye ve sınava alınır. İlk olarak öğrenci görüşmesini 
Psikolojik danışmanımız yapar. Sonrasında öğrencimizin akademik 
durumunu belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme birimimiz 
tarafından akademik başarı testi uygulanır. Aday öğrencinin akademik 
yeterliliği sağlaması durumunda, komisyon ebeveynleri kabul eder. 
Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılmaları 
gerekmektedir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uy-
gunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe biriminde 
öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.
8. Sınıftan 9. Sınıfa geçen öğrencilerimiz için öncelik LGS’de elde ettiği Türkiye 
geneli sıralama yüzdesidir. Kontenjanlar doğrultusunda öğrencimizin kaydında 
bu sıralama yüzdesi baz alınacaktır. İhtiyaç duyulan hallerde öğrencimiz yeniden 
sınava tabii tutulacaktır.



AKADEMİK BAŞARI SINAVI İÇERİĞİ (LİSE)

İÇERİK

Tü
rk

çe

M
at

em
at

ik

Fe
n 

Bi
lim

le
ri

T.
C.

 İn
kı

la
p

Ta
rih

i v
e

A
ta

tü
rk

çü
lü

k

İn
gi

liz
ce

D
in

 K
ül

tü
rü

 v
e 

A
hl

ak
 B

ilg
is

i

Soru 
Sayısı Süre

8. Sınıftan 9. Sınıfa 
Geçenler 20 20 20 10 10 10 90 135

ÖĞRENCİMİZ SAYISAL/SÖZEL ALAN TESTLERİ ARASINDA İSTERSE
10 DAKİKA ARA VEREBİLECEKTİR.

AKADEMİK BAŞARI SINAVI İÇERİĞİ (LİSE)
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9. Sınıftan
10. Sınıfa Geçenler 25 25 9 8 8 10 10 - 5 100 120

10. Sınıftan 11. 
Sınıfa Geçenler 25 25 9 8 8 10 10 3 2 100 120

11. Sınıftan
12. Sınıfa Geçenler 

(EA)
40 40 - - - 40 120 140

11. Sınıftan 
12. Sınıfa Geçenler 

(SAY)
30 30 10 10 10 10 10 5 5 120 140

ÖNEMLİ NOT: Tüm yeni öğrenci kayıt kabul işlemleri Kayıt Kabul 
Komisyonunca yürütülür. Değerlendirme işlemleri sonrası kesin 
kayıt yaptırmak isteyen velilerimizin en geç 3 iş günü içerisinde 
tarafımıza bilgi vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kontenjanlar 
doğrultusunda kayıt hakkını kaybeder.



YENİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ
Erciyes Kolejine kaydı uygun bulunan öğrencilerin kesin kayıt 
işlemleri aşağıdaki şartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

• Kayıt işlemleri öğrencinin velisi tarafından bizzat yapılır.

• Kayıt işlemleri okulumuzun idari işler biriminde başlar ve
muhasebe biriminde tamamlanır.

• Anaokulu seviyesine 66 öğrenci, 

• İlkokul 1. sınıf seviyesine 72 öğrenci,

• Ortaokul 5. sınıf seviyesine 88 öğrenci,

• Lise 9. sınıf seviyesine 88 öğrenci, ara sınıflara ise kontenjan 
dâhilinde öğrenci kaydı yapılır.

• Sınırlı sayıda öğrenci kontenjanının bulunması nedeniyle, ön 
görüşmeden sonra kayıt kabul işlemlerinin üç gün içinde tamamlanması 
gerekmektedir.

• Son öğrenci kontenjanı dolana kadar kayıt işlemleri devam eder. 
Kontenjanların dolduğu gün kayıt alma işlemleri durdurulur ve 
kayıt yaptıramamış adaylar ise talepleri durumunda yedek listeye 
alınırlar.

• İlkokul ve ortaokulda sıra gözetilmeksizin önce başvuru yapan 
adayın kaydı değerlendirmeye alınır. 

• Lisede merkezi sınav sonucunda elde edilen puana göre okul 
kontenjanı dâhilinde kayıt yapılır. 

• Kitap ve kıyafet satışları kesin kayıt yaptıran veliler ile ağustos 
ayının ilk haftasında paylaşılan takvim doğrultusunda, eş zamanlı 
olarak okul ve çözüm ortaklarımız bünyesinde yapılır.

• Servis hizmeti alacak velilerin, güzergâhların etkin düzenlenebilmesi 
için eğitim öğretim yılı başlamadan kayıt yaptırmaları önerilir.



KAYIT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1- Sınıf kontenjanlarımızın sınırlı olması sebebiyle 31 Mart 2021’e kadar 
kayıt yenileme ve iade işlemleri mutabakatının tamamlanması gerekmektedir.
Bu tarihten sonra dışarıdan yeni kayıt/nakil öğrenci işlemleri başlaya-
cağından; kayıt yenileyecek velilerimizin, işlemlerini gününde yaptırmalarını 
önemle rica ederiz.

2- Öğrencilerin muhasebe kaydı yapıldıktan sonra kayıt iptal talebinde
bulunması halinde “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” 56.3-a maddesinde 
belirtilen iade koşullarına göre eğitim alıp almadığına bakılmaksızın okul 
ücretinin %10’u oranında kesinti yapılacak ve ücretin iadesi bu şekilde 
sağlanacaktır.

3- MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. ve 6. bölümlerinde belirtilen 
hükümler çerçevesinde ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 
04.01.2015 tarihli ve 31451 sayılı yazıları gereği; Kurumumuz, geçmiş 
Eğitim-Öğretim dönemine ait ücreti ödenmeyen öğrencilerin kayıtlarını
yenilememe hakkına sahiptir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan veli/vasinin 
çocuğunun kaydı Maarif Müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda 
Nakil Yerleştirme Komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık 
liseye alınmaktadır.

4- 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen eğitim ücretleri, gelecek 
eğitim öğretim yılı (2022-2023 yılı) için enflasyon oranları dikkate alınarak 
ve en fazla “ÜFE+TÜFE/2 + %5” oranında artırılır.

5-  Çeşitli alanlarda bursu olan (Eğitim, spor vb.) öğrencilerimizin
15 Mart 2021 tarihine kadar okul kayıtlarını yenilemesi gerekmektedir.
Aksi takdirde öğrencilerin bursları tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

6- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1.dönem; KDV, alınamayan yemek 
ücretleri ve online eğitim indirim, iadeleri ve mahsuplaşma için velilerimizin 
Şubat 2021’de; 2. Dönem için Temmuz 2021’de muhasebe birimiyle
iletişime geçmeleri rica olunur.
 
SALGIN HASTALIK VE MÜCBİR SEBEP TEDBİRLERİ UYARLAMASI: Salgın
hastalıklar ve mücbir sebepler nedeniyle Resmi Makamlar tarafından bazı 
haftalarda okulların yüz yüze eğitime kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi 
durumlarında uzaktan eğitim yapılan dönemlerde eğitim ücretlerinde
oransal olarak indirim yapılır. Yönetim kurulu tarafından belirlenen indirim 
oranları süreç içerisinde veliye duyurulur ve her iki dönem sonunda hesaplanarak 
mahsuplaşma yoluna gidilir.



ÖDEME BİLGİLERİ VE SEÇENEKLERİ

KAYIT İŞLEMLERİ
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren 
hafta içi 09.00-18.00, Cumartesi günleri 09.00-17.00, Pazar günleri
10.00-16.00 saatleri arasında kayıt yapılır.

KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME
1 Peşin + 8 Taksitle  Akbank kredi kartına taksitli 
ödeme yapılabilir.

1234 5678 1234 5678

BANKA

ÖDEME

KR
ED

İ K
AR

TI

BANKA KANALIYLA TAKSİTLİ ÖDEME
Akbank ve Albaraka Bank OTS (Otomatik Taksit Sistemi) 
ile 1 Peşin + 8 Taksitle ödeme yapılabilir.

BANKA HESAP ADI IBAN

AKBANK ÖZEL ERCİYES EĞİTİM 
KURUMLARI TİC. A.Ş. TR 68 0004 6000 0788 8000 4057 72

İŞ BANKASI ÖZEL ERCİYES EĞİTİM 
KURUMLARI TİC. A.Ş. TR 11 0006 4000 0015 3003 7312 97

ALBARAKA BANK ÖZEL ERCİYES EĞİTİM 
KURUMLARI TİC. A.Ş. TR 13 0020 3000 0761 2511 0268 13

EFT/HAVALE İLE ÖDEME
•Bu ödeme seçeneğinde öğrenci kayıt ücreti, kayıt 
esnasında aşağıda belirtilen hesaba tek seferde yapılır.

• Açıklama kısmına öğrenci adı, soyadı ve TC kimlik
numarası yazılmalıdır.

AKBANK OKUL “AİLEM “ İLE ÖDEME
Akbank tarafından eğitim masrafları için açılan bir artı 
para hesabıdır. Ayrıntılı bigiyi bankanızdan öğrenebilirsiniz.

SENET İLE ÖDEME
Velilerimizden her aya ait senet alınarak. 1 Peşin + 
8 Taksitle ödeme yapılabilir. Alınan senetler banka 
kanalıyla tahsil edilir.




