
ÖZEL ANKARA ÖNCÜ
ANAOKULU - İLKOKULU - ORTAOKULU

ANADOLU LİSESİ - FEN LİSESİ - FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

 Kaydı yapan :  A.... G....  Kayıt tarihi : 05.01.2021

 ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı Sınıfı Kardeş
İndirimi

Erken Kayıt
İndirimi

Başarı
İndirimi

Yemek
İndirimi TOPLAM

 ÖRNEK ÖĞRENCİ (3) (Y)    1 0 1 - 1 10 
GENEL TOPLAM 0 1 - 1 10 TL

 Ödenecek toplam tutar Yanlız #On TL dir.
 ÖĞRENCİ HAKKINDA EK BİLGİLER
  ÖDENECEK TOPLAM TUTAR, EĞİTİM ÜCRETİ KDV ORANI %1 ve YEMEK ÜCRETİ KDV ORANI %8 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
KDV ORANLARINDA OLUŞABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VELİYE AYRICA YANSITILACAKTIR.
 ÖDEME BİLGİLERİ
 Ödeme Türü :  Taksitli  Ödeme Başlangıç Tarihi :  15.01.2021
 Taksit Sayısı :  10  Ödeme şekli :  Kredi kartı
 KREDİ KARTI BİLGİLERİ

Banka Adı Kart Numarası Son Kullanma T. CV Kodu

 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Anaokulu  23000 TL+KDV

TAKSİTLENDİRME TABLOSU
1. TAKSİT 15.01.2021 1 TL       7. TAKSİT 15.07.2021 1 TL  
2. TAKSİT 15.02.2021 8. TAKSİT 15.08.2021 1 TL  
3. TAKSİT 15.03.2021 9. TAKSİT 15.09.2021 1 TL  
4. TAKSİT 15.04.2021 10. TAKSİT 15.10.2021 1 TL  
5. TAKSİT 15.05.2021 11. TAKSİT 0 TL  
6. TAKSİT 15.06.2021

1 TL  
1 TL  
1 TL  
1 TL  
1 TL  12. TAKSİT 0 TL  

1. Sınıflar  22950 TL+KDV
2,3 ve 4. Sınıflar  23900 TL+KDV
5,6,7. Sınıflar  28058 TL+KDV
8. Sınıflar  28900 TL+KDV
9, 10. Sınıflar  28000 TL+KDV
11. Sınıflar  29000 TL+KDV
12. Sınıflar  30500 TL+KDV
Yemek Ücreti  4700 TL+KDV
 Kayıt No : 0000000000 
Kurum : BATIKENT İLKOKULU

Borç senedi yazdır

 SÖZLEŞME ŞARTLARI :

1) Yukarıda belirtilen rakamlarla ve ödeme planıyla öğrencinin/öğrencilerin kaydı yapılmış olup, ödemeler,
velisi tarafından vadelerinde aksatılmadan yapılacaktır.

2) İşbu kayıt sözleşmesinde belirtilen vadelere uygun olarak ödeme yapılmaması ve herhangi bir
taksit ödemesinde 30 günden fazla gecikme meydana getirilmesi durumunda, öğrenci için
uygulanan tüm indirimler iptal edilir ve ilan edilmiş ücret indirimsiz olarak talep ve tahsil edilir.

3) Öğrenim ücreti ve varsa yemek ücretinin tahsili, ilgili mevzuat uyarınca banka aracılığıyla yapılmak
zorundadır. Kurumumuzun eğitim ve öğretim ücreti kurum adına açılan ve Valiliğe bildirilen ilgili
BANKA HESAP NUMARASINA yatırılarak ya da yatırılması sağlanarak tahsil edilir. Buna göre, Okulun
anlaşmalı olduğu banka ile Öğrenim Ücretinin Tahsili Sistemine ilişkin sözleşme imzalama, öğrenim
ücretinin tamamını tek çekim ya da taksitli olarak kredi kartı ile ödeme, banka havalesi yapma ya da
TTK hükümleri uyarınca kıymetli evrak ile ödeme yöntemlerinden biri ile ödeme yapabilecektir.

4) Öğrenci velisi, MEB tarafından verilen özel okul desteğini alıyorsa, verilen destek miktarı velinin borcundan
düşülür. Ancak herhangi bir nedenle özel okul desteği ödenmezse söz konusu miktar veliden tahsil edilir.

5) Erken kayıt indirimi dönemlerinde indirim uygulanırken varsa özel okul desteği toplam öğrenim ücretinden
düşülür ve kalan miktara erken kayıt indirimi uygulanır ve erken kayıt indirimi uygulaması dışında bırakılan
özel okul desteği tutarı ile birlikte tahsilat yapılır. Öğrenim ücreti borcunun tamamının veli ödemesi şeklinde
tahsil edilmesi durumunda, özel okul desteği MEB tarafından ödendiğinde veliye iade ve teslim edilir. Ya da
özel okul desteği taksit ödemesi, velinin öğrenim ücreti taksit ödemeleri zamanına denk gelmesi şartıyla
velinin öğrenim ücretinden mahsup edilir.

6) Okulun sınıflara göre belirlenmiş öğrenim ücretlerinde takip eden yıla dair uygulanacak artışlar, MEB Özel
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     Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53. Maddesine uygun olarak (Bir önceki eğitim ve öğretim yılı için ilan 
     edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE) / 2 oranına en fazla %5 artış yapılarak) belirlenir.

7) Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenir.
Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli/vasi izni doğrultusunda gerçekleşir.

8) Öğrenim ücreti borcunu ödeme planında belirtilen şekilde ödemeyen velinin, borcunun tamamı
ödenmeden öğrencisinin kaydı Okul tarafından yapılmayacak ya da yenilenmeyecektir.

9) Öğrenim ücretini ilgili mevzuata uygun olarak tanzim edilmiş olan işbu sözleşmede belirtilen şekilde
ödemesi yapılmadığı için kaydı yapılmayan ya da kaydı yenilenmeyen öğrenci hakkında, maarif
müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla
uygun olan Devlet okuluna veya açık liseye alınması ve mevcut alacağın tahsili için yasal süreç
başlatılır.

10) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması halinde, bir başka okula nakil yolu ile
Okuldan ayrılan öğrenciler için kayıt sözleşmesinde belirtilen tutar üzerinden, öğrencinin ayrılış
tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri öğrenci velisi/vasisine %10
oranında kesinti yapılmaksızın iade edilir.

a) Sağlık raporu alarak ve sağlık sebebiyle öğrencinin kurumdan ayrılması,
b) Kurumun kapanması,
c) Dönemin açılamaması,
d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamına olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişlerince
tespit edilmesi,
e) Velinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmi kurumlarca belgelendirilmesi;

     durumunda Okula öğrenim ücreti adına ödemiş olduğu miktarın ayrılış tarihinden sonraki günlere 
     isabet eden kısmı öğrenci velisi/vasisine iade edilir.

11) Yukarıdaki maddede belirtilen haller dışındaki nedenlerle öğrenci velisi öğrencisini okuldan alırsa öğrenim
ücreti ödemesi aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır:

11.1) Eğitim öğretim yılı başlamadan okuldan ayrılanlara ilan edilmiş yıllık öğrenim ücretinin %10’u 
dışındaki kısmı iade edilir. Diğer ifadesiyle ilan edilmiş öğrenim ücretinin %10’u kadar kesinti 
yapılarak iade edilir.

11.2) Eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra Okulumuzdan ayrılanlara ise ilan edilmiş yıllık öğrenim 
ücretinin %10'una ilaveten, öğrenim gördüğü günlere göre oransal olarak hesaplanan miktarın 
dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir. 

11.3) Ayrılma tarihine kadar öğrenim ücretinin tamamı tahsil edilememiş ise velinin ödemesi gereken 
öğrenim ücreti yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanır ve tahsil edilir.

12) Öğrenci velisi okulun anlaşmalı olduğu bankalarla otomatik tahsil sistemi ya da kolay finans sistemi gibi
yöntemlerle ödemeyi tercih eder ya da kredi kartına taksit yaptırarak ödeme yapacak olursa; yukarıdaki
11 ve 12. Maddelere uygun olarak yapılması gereken iade ödemeler, bankaların taksitlendirme
takvimine uygun olarak yapılır. Diğer bir ifadeyle banka ile anlaşmasındaki taksitle ödeme takviminde
belirtilen tarihlerde veliye iade ödemeler yapılacaktır.

13) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-2'nci maddesine göre kurumumuzun ilan ettiği yıllık
ücretin %51'i ve daha fazlası oranında burslu okutulan öğrencinin Özel Okul desteğinin kesilmesi için İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilir.

14) Öğrencinin okula devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri/vasileri öğrencilerin
mazeretlerini okula bildirir. Velilerce/vasilerce söz konusu bildirimin okula yapılmaması halinde okul idaresi
gelmeyen öğrencilerin velisi/vasisi ile iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında bilgi verir. Devamsızlık
yapan öğrencinin velisi, devamsızlık sebebiyle öğrenim ücretinde indirim ya da azaltma yapılmasını talep
edemez.

15) SALGIN HASTALIK TEDBİRLERİ NEDENLERİNE BAĞLI OLARAK ÖĞRENİM ÜCRETİNDE
UYARLAMA YAPILMASI : Salgın hastalıklar sebebiyle Resmi Makamlar tarafından bazı haftalarda
okulların yüz yüze eğitime iki haftadan fazla kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi durumlarında
uzaktan eğitim yapılan dönemlerde öğrenim ücretlerinde oransal olarak indirim yapılır. Oransal indirim
hesaplaması şu şekilde yapılacaktır:

15.1) Her sınıf düzeyinde ilan edilen öğrenim ücretleri 36’ya bölünmek suretiyle birim hafta ücreti 
bulunur.

15.2) Bulunan miktara % 30 oranında indirim uygulanarak uzaktan eğitim haftalık birim ücreti 
bulunur. 
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15.3) Yıl boyunca okulların açık ya da kapalı olduğu haftalar sayılmak suretiyle ve eğitim öğretim yılı 
sonunda yapılan hesaplama ile velinin ödemesi gereken ücret bulunur.

15.4) Bu hesaplama sonucunda (daha az ödemesi gerekirken) veli ödemesi fazla çıkarsa takip eden 
yıl için mahsuplaşma ya da iade ödeme yapılır. 

15.5) Uzaktan eğitim ücretlerinin hesaplaması yapılırken, uzaktan eğitim birim hafta ücretine sadece 
erken kayıt indirimi oranı uygulanır. Başta başarı indirimi olmak üzere, diğer indirim oranları 
uygulanmaz. 

15.6) Bu maddeye göre yapılan hesaplama sonucunda bulunan öğrenim ücreti miktarı, normal 
şartlara uygun olarak yapılan kayıt ücretini geçemez; geçmesi durumunda, normal şartlar 
dikkate alınarak yapılan kayıt bedeli tahsil edilir.

16) KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI: Okul, öğrenci kayıt sözleşmesi sebebiyle veliden alınan kişisel
bilgileri eğitim öğretim amaçlı olarak kullanabilir; öğrenci velisine mali yükümlülüklerini hatırlatmak, okulun
işleyişi ve öğrencinin kişisel ve akademik gelişimi hakkında bilgi vermek ya da okul aile işbirliğini sağlamak
amacıyla mesaj ya da mail gönderebilir. Bundan başka, Okulun web adreslerinde ve Okula ait diğer sosyal
medya hesaplarında eğitimin gereklerine dair ve ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar aşılmamak ve öğrenci ya
da velisine dair kimlik ve iletişim bilgilerine yer vermemek kaydıyla Okul müdürlüğü tarafından öğrenciye
ilişkin ses ve görüntüleri yayınlayabilir.

17) KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI: Aşağıdaki 18. Maddede
açıklanan hususlarla ilgili ve Mevzuat sınırları içerisinde OKUL tarafından işbu kayıt sözleşmesinde adı
geçen öğrenci ya da öğrencilere ve ailesine ait kişisel bilgilerin kullanılmasına, değerlendirilmesine ve
gerektiğinde işlenmesine işbu sözleşme ile öğrenci velisinin açık rızası alınmıştır.

18) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI: Ankara Öncü Kolej Eğitim Yayıncılık Taşımacılık Ticaret A.Ş.
yetkili personeli aracılığıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. Maddelerinde
belirtilen şartlar altında;

18.1) Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinin yasal çerçevede temini,
18.2) Okulun taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
18.3) Okulun bağlı olduğu mevzuata uygun olarak öğrenci ve ailesinin tanınabilmesi,
18.4) Öğrenci hakkında velinin bilgilendirilmesi,
18.5) Öğrenci ve ailesi hakkında öğretmen ve idarecilerin bilgilendirilmesi,
18.6) Okulun tanıtımı çalışmaları esnasında mevzuata aykırı olmayacak şekilde kişisel verilerin 

kullanılması,
18.7) Öğrenci ve ailesi hakkındaki bilgilerin güncel tutulabilmesi,
18.8) Okulun web adresinde ve sosyal medya adreslerinde bilgilendirme amaçlı olarak kullanılması; 

yine okulun sosyal medya platformlarında talep ve şikayetler hakkında çözüm üretme amacıyla 
kullanılması,

18.9) Güvenlik ve eğitim amaçlı olarak veli ve öğrencisinin görüntülerinin kaydedilmesi, 
değerlendirilmesi ve işlenmesi,

      Amacıyla öğrenciye, öğrenci velisine ve veli tarafından verilen ailenin diğer bireylerine ait kişisel verileri
      Okul idaresi kullanabilir, değerlendirebilir. Öğrenci velisi yukarıda sayılan ve eğitim öğretim çalışmaları 
      kapsamında görülebilecek nedenlerle kişisel verilerinin işlenmesine açık şekilde rızasının olduğuna dair 
      yukarıdaki 18. Maddede beyanda bulunmuş olup, bu madde ile de tekrar ve te’yid etmektedir.

19) ÖĞRENCİ TUTUMLARI İLE İLGİLİ ŞARTLAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ VE VELİNİN
SORUMLULUKLARI:

19.A- ÖĞRENCİDEN BEKLENEN SORUMLULUKLAR:
19.A-1) Öğrenci, Öncü Eğitim Kurumlarının temel hedefi olan İYİ İNSAN YETİŞTİRME çabasını
benimser ve destekler. Diğer bir ifadeyle, güzel ahlâk sahibi olma ve ahlâka uygun davranma
konusunda inanç ve eylem olarak Okulun hedeflerini kendi hedefleri olarak görür ve gerçekleşmesi
için gayret eder.
19.A-2) ÖĞRENCİ, bir örneği kendisine verilen ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİNE eksiksiz uyar.
Öğrenci sözleşmesine uymamak taraflarca disiplin suçu olarak kabul edilmiştir. Öğrenci velisi
de öğrencinin sözleşmeye uymasını sağlamak için okul ile olumlu yönde iş birliği yapar.
19.A-3) Ayrıca, ilgili yönetmelik dışında, VELİ ÇOĞUNLUĞUNUN TALEBİ VE ONAYI ÜZERİNE OKUL
TARAFINDAN BELİRLENEN OKUL FORMASINI GİYME TARZINDAKİ KILIK- KIYAFET KURALINA da
UYAR;
19.A-4) Cep telefonu, bilgisayar, cd çalar, mp3 çalar, kamera, fotoğraf makinası…gibi elektronik
aracı okula getirmez, getirmiş ise bile sınıfa çıkmadan -okul çıkışında iade almak üzere- görevli
personele teslim eder.
Öğrenci her ne gerekçe ile olursa olsun bu aletleri sınıfa getirdiğinde, Okul idaresi tarafından
kısa ya da uzun süreli olarak el konulmak üzere alınır.
19.A-5) Söz konusu eşyanın ne kadar süreyle alıkonacağına Okul Disiplin Kurulu karar verir.
19.A-6) Eğitim amacı dışında gerekmedikçe bilgisayar ile zaman geçirmez ve eğitimin amaç ve
ilkelerine aykırılık teşkil edecek şekilde internete girmez.

19.B) ÖĞRENCİ VELİSİNDEN BEKLENEN SORUMLULUKLAR:
19.B.1) İşbu öğrenci sözleşmesinde açıklanan ve ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ilgili mevzuatında
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belirtilen ve öğrencilerin uyması gereken tüm kural ve beklentileri kabul etmektedir. 
19.B.2) Öğrenci velisi, işbu sözleşmede ve mevzuatta belirtilen tüm kurallara öğrencinin uyması
konusunda okul ile tam bir iş birliği yapar.

20) ELEKTRONİK POSTA, MOBİL TELEFONLA GÖNDERİLEN MESAJ YÖNTEMİYLE TEBLİGAT:
Öğrenci velisi tarafından kayıt esnasında verilen mobil telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine
gönderilen mesaj ya da mailler gönderilme tarihinden itibaren 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

21) TEBLİGAT ADRESİ BEYANI:
“İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için belirtmiş
olduğum (AB) adresinin,
yasal ikametgahım olduğunu ve yine vermiş olduğum elektronik posta adresimin de geçerli tebligat
adresim olduğunu, ayrıca vermiş olduğum cep (mobil) telefon numarasına SMS ya da whatsapp mesajı
olarak gönderilen mesajların geçerli tebligat adreslerim olduğunu beyan eder; adres değişikliği durumunda
15 gün içerisinde yazılı olarak okulunuza bildirmediğim taktirde bu adrese/elektronik posta adresine ya da
mobil telefon numarası aracılığıyla yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim.”

22) İş bu sözleşme 25 maddeden oluşmaktadır. Öğrenci kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak
okudum, anladım ve herhangi bir tereddütüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak
kabul ediyorum.
KABUL VE İMZA ETTİĞİM İŞBU KAYIT SÖZLEŞMESİNİN BİR ÖRNEĞİNİ TESLİM ALDIM.

 OKULA AİT BANKA HESAP NUMARALARI :

  Hesap Adı : ANKARA ÖNCÜ KOLEJ EĞT. YAY: TAŞ. TİC. A.Ş.
T.C. ZİRAAT BANKASI : TR04 0001 0007 1858 2527 4050 01
VAKIFBANK : TR70 0001 5001 5800 7299 8700 64
AKBANK : TR79 0004 6004 0188 8000 0852 71
KUVEYTTÜRK FİNANS KATILIM : TR69 0020 5000 0068 1131 8000 02
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI : TR51 0020 6001 2100 1717 2400 03
GARANTİ BANKASI : TR66 0006 2000 0820 0006 2932 59
TÜRKİYE İŞ BANKASI : TR61 0006 4000 0014 2441 2804 08
ŞEKERBANK : TR11 0005 9012 3013 0123 0141 37
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI : TR71 0020 3000 0166 7430 0000 02

Kaydı Yapan
imza

Ahmet GÜNEŞ

Öğrenci Velisi
İmza

A
TC N.: 1

Öğrenci Velisi
İmza

B
TC N.: 2
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