
Bilim Sokak 
Bellapais – Kyrenia 
North Cyprus via Mersin 10 
Turkey 

Phone: +90 392 444 0375 
Fax: +90 392 815 7140 
Email: info@englishschoolkyrenia.org 
Web: englishschoolkyrenia.org 

Fees for 2021-2022  THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 

(2021-22 Öğretim Ücretleri) an exceptional school 

 

Year Group 

(Sınıf) 

Pre-Nursery 

2 yaş Sınıf 

 

Nursery, Reception, Year 1, Year 2 

and Year 3 

3 yaş Sınıf, 4 yaş Sınıf, 1. Sınıf, 2. 

Sınıf, 3. Sınıf 

Year 4, Year 5 and Year 6 

4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf 

 

Year 7, Year 8 and Year 9 

7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf 

 

Year 10 and Year 11 

10. Sınıf, 11. Sınıf 

 

Year 12 and Year 13 

12. Sınıf, 13. Sınıf 

 

Year of Birth 

(Doğum Yılı) 
(2019) (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) (2013, 2012, 2011) (2010, 2009, 2008) (2007, 2006) (2005, 2004) 

Due Dates 

(Ödeme Tarihleri) 

In 

Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 

Instalments 

(12 Taksit) 

In Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 

Instalments 

(12 Taksit) 

In Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 

Instalments 

(12 Taksit) 

In Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 

Instalments 

(12 Taksit) 

In Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 

Instalments 

(12 Taksit) 

In Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 Instalments 

(12 Taksit) 

1st May 2021 

(1 Mayıs 2021) 
£4,280 £1,140 £385 £5,250 £1,390 £475 £5,520 £1,460 £500 £6,140 £1,600 £555 £6,650 £1,730 £600 £7,680 £2,010 £695 

1st June 2021 

(1 Haziran 2021) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st July 2021 

(1 Temmuz 2021) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st August 2021 

(1 Ağustos 2021) 
 £1,140 £385  £1,390 £475  £1,460 £500  £1,600 £555  £1,730 £600  £2,010 £695 

1st September 2021 

(1 Eylül 2021) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st October 2021 

(1 Ekim 2021) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st November 2021 

(1 Kasım 2021) 
 £1,140 £385  £1,390 £475  £1,460 £500  £1,600 £555  £1,730 £600  £2,010 £695 

1st December 2021 

(1 Aralık 2021) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st January 2022 

(1 Ocak 2022) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st February 2022 

(1 Şubat 2022) 
 £1,140 £385  £1,390 £475  £1,460 £500  £1,600 £555  £1,730 £600  £2,010 £695 

1st March 2022 

(1 Mart 2022) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

1st April 2022 

(1 Nisan 2022) 
  £385   £475   £500   £555   £600   £695 

TOTAL 

(TOPLAM) 
£4,280 £4,560 £4,620 £5,250 £5,560 £5,700 £5,520 £5,840 £6,000 £6,140 £6,400 £6,660 £6,650 £6,920 £7,200 £7,680 £8,040 £8,340 

• Pre-Nursery, Nursery and Reception fees include tuition, lunch, text books and milk break. 2 yaş, 3 yaş ve 4 yaş sınıflarının 

okul ücretlerine öğle yemeği, ders kitapları ve süt molası dahildir. 

• Year 1 to Year 9 fees include tuition, lunch and text books. 1. sınıftan 9. sınıfa kadar olan okul ücretlerine öğle yemekleri ve 

ders kitapları dahildir. 

• Year 10 and Year 11 fees include tuition and lunch. However, they exclude text books and (I)GCSE exam fees. 10. ve 11.  

sınıf okul ücretlerine öğle yemeği dahil; kitaplar ve (I)GCSE sınav ücretleri dahil değildir. 

• Year 12 and Year 13 fees include tuition and lunch. However, they exclude text books and IB/A-level exam fees. 12. ve 13. 

sınıf okul ücretleri ve öğle yemekleri dahil;  kitaplar ve IB/A-Level sınav ücretleri dahil değildir. 

• 20% sibling discount for second and all subsequent children. İkinci ve onun ötesinde tüm çocuklarınız için %20 kardeş 

indirim uygulanacaktır. 

• Prior written notice of 4 (four) months is required if removing your child from ESK. Failure to provide such notice will result in four 

months tuition fees being payable to ESK in lieu of notice and/or as compensation. (Çocuğunuzu ESK'dan çıkartmanız halinde, 4 (dört) ay 

öncesinden yazılı bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür bir bildirimin yapılmaması halinde, dört aylık okul ücretinin ödenmesi ve/veya bu 

meblağın tazminat olarak ESK'ya ödenmesi gerekmektedir.) 

• Where fees are not received within 14 days of the due date, a 3% monthly charge on the due amount will be automatically applied and 

payable. Where fees are not received, ESK reserves the right to exclude a child from the school. (Muacceliyet tarihinden 14 gün içerisinde 

ödenmeyen ücretlere otomatik olarak aylık %3 oranında gecikme faizi uygulanır ve muaccel olur. Ücretlerinin ödenmemesi durumunda, ESK 

çocuğu okuldan çıkartma hakkını saklı tutar.) 

• Deposit of £375 will be held for the duration of your child’s time at ESK. If entering Pre-Nursery, Nursery or Reception class, this deposit is 

payable immediately with the application form and application fee. If entering Years 1 to 13, this deposit is payable immediately after 

assessment and acceptance. This deposit will be deducted from the last payment of school fees when your child is leaving ESK, assuming 

that 4 months’ written notice has been received and all payments have been settled. Çocuğunuzun ESK’de geçirdiği süre için £375 depozito 

alınacaktır. Okul öncesine (Pre-Nursery, Nursery veya Reception sınıflarına) girecekler için bu depozito, başvuru formu ve başvuru ücreti ile 

birlikte ödenir. 1-13. sınıflara girecek öğrencilerin depozitosu, değerlendirme ve kabulden hemen sonra ödenir. Bu teminat, çocuğunuz 

ESK'dan ayrılırken, 4 aylık bir yazılı bildirimin alındığını ve tüm ödemelerin yerine getirildiğini farz ederek, okul ücretlerinin son 

ödemesinden düşülür. 
 
  



Bilim Sokak 
Bellapais – Kyrenia 
North Cyprus via Mersin 10 
Turkey 

Phone: +90 392 444 0375 
Fax: +90 392 815 7140 
Email: info@englishschoolkyrenia.org 
Web: englishschoolkyrenia.org 

Part Time Day Fees for 2021-2022 THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 

(2020-21 Yarı Zamanlı Öğretim Ücretleri) an exceptional school 

 

 

 

Year Group 

(Sınıf) 

Pre-Nursery 

2 yaş Sınıf 

 

Year of Birth 

(Doğum Yılı) 
(2019) 

Due Dates 

(Ödeme Tarihleri) 

In 

Advance 

(Peşin) 

4 

Instalments 

(4 Taksit) 

12 

Instalments 

(12 Taksit) 

1st May 2021 

(1 Mayıs 2021) 
£2,785 £740 £255 

1st June 2021 

(1 Haziran 2021) 
  £255 

1st July 2021 

(1 Temmuz 2021) 
  £255 

1st August 2021 

(1 Ağustos 2021) 
 £740 £255 

1st September 2021 

(1 Eylül 2021) 
  £255 

1st October 2021 

(1 Ekim 2021) 
  £255 

1st November 2021 

(1 Kasım 2021) 
 £740 £255 

1st December 2021 

(1 Aralık 2021) 
  £255 

1st January 2022 

(1 Ocak 2022) 
  £255 

1st February 2022 

(1 Şubat 2022) 
 £740 £255 

1st March 2022 

(1 Mart 2022) 
  £255 

1st April 2022 

(1 Nisan 2022) 
  £255 

TOTAL 

(TOPLAM) 
£2,785 £2,960 £3,060 

• Pre-Nursery fees include tuition, text books and milk break. 2 yaş sınıflarının okul ücretlerine ders kitapları ve süt 

molası dahildir. 

• 20% sibling discount for second and all subsequent children. İkinci ve üçüncü çocuğunuz için %20 kardeş indirim 

uygulanacaktır.  

• Prior written notice of 4 (four) months is required if removing your child from ESK. Failure to provide such notice will result in four 

months tuition fees being payable to ESK in lieu of notice and/or as compensation. (Çocuğunuzu ESK'dan çıkartmanız halinde, 4 (dört) ay 

öncesinden yazılı bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür bir bildirimin yapılmaması halinde, dört aylık okul ücretinin ödenmesi ve/veya bu 

meblağın tazminat olarak ESK'ya ödenmesi gerekmektedir.) 

• Where fees are not received within 14 days of the due date, a 3% monthly charge on the due amount will be automatically applied and 

payable. Where fees are not received, ESK reserves the right to exclude a child from the school. (Muacceliyet tarihinden 14 gün içerisinde 

ödenmeyen ücretlere otomatik olarak aylık %3 oranında gecikme faizi uygulanır ve muaccel olur. Ücretlerinin ödenmemesi durumunda, ESK 

çocuğu okuldan çıkartma hakkını saklı tutar.) 

• Deposit of £375 will be held for the duration of your child’s time at ESK. If entering Pre-Nursery, Nursery or Reception class, this deposit is 

payable immediately with the application form and application fee. If entering Years 1 to 13, this deposit is payable immediately after 

assessment and acceptance. This deposit will be deducted from the last payment of school fees when your child is leaving ESK, assuming 

that 4 months’ written notice has been received and all payments have been settled. Çocuğunuzun ESK’de geçirdiği süre için £375 depozito 

alınacaktır. Okul öncesine (Pre-Nursery, Nursery veya Reception sınıflarına) girecekler için bu depozito, başvuru formu ve başvuru ücreti ile 

birlikte ödenir. 1-13. sınıflara girecek öğrencilerin depozitosu, değerlendirme ve kabulden hemen sonra ödenir. Bu teminat, çocuğunuz 

ESK'dan ayrılırken, 4 aylık bir yazılı bildirimin alındığını ve tüm ödemelerin yerine getirildiğini farz ederek, okul ücretlerinin son 

ödemesinden düşülür.) 
 


