BAŞKA BİR YAZ OKULU MÜMKÜN
ÖĞRENCİ YAZ OKULU KAYIT SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, S.S. Antalya Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi (bundan sonra BBOM
Antalya olarak anılacaktır), Özel Antalya Çocuk Köyü Anaokulu (bundan sonra “okul yönetimi”
olarak anılacaktır) ile ...................................

................................. (bundan sonra

“veli” olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşmeye göre okul öncesi eğitim alacak aşağıda
bilgileri bulunan çocuğun/çocukların 2021 yılı yaz okulu etkinliklerine kaydına yönelik olarak,
karşılıklı yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER

(1’den fazla çocuk için lütfen tabloyu çoğaltın)

T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
Veli/Vasi Adı ve Soyadı
Program

Yaz Okulu

Okula kayıt tarihi
Ev adresi

ÖĞRENCİNİN ANNE BİLGİLERİ

ÖĞRENCİNİN BABA BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

T.C. Kimlik No

Adı ve Soyadı

Adı ve Soyadı

Mesleği

Mesleği

Cep telefonu

Cep telefonu

İş telefonu

İş telefonu

Ev adresi

Ev adresi

İş adresi

İş adresi

e-Posta

e-Posta
ÖĞRENCİNİN VASİ BİLGİLERİ (VARSA)

T.C. Kimlik No
Adı ve Soyadı
Mesleği
Cep telefonu
Ev telefonu
İş telefonu
Ev adresi
İş adresi
ePosta
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(vasi belgesini ekleyiniz)

1. Bu sözleşme, okul yönetimi tarafından aşağıda dönem tarihleri belirtilmiş olan “Yaz Okulu”
programındaki seçilmiş dönemini/dönemleri kapsar.

□ 1. Dönem (05 -16 Temmuz 2021)
□ 2. Dönem (26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021)
□ 3. Dönem (09 - 20 Ağustos 2021)
□ 4. Dönem (23 Ağustos 2021 – 03 Eylül 2021)
2. Okulda, bu tarihler içinde, daha önceden duyurusu yapılmış hafta içi tam gün eğitim ve
etkinlik programı uygulanır.

3. Veli, bu sözleşme ile okul yönetimince belirlenen tüm eğitim programlarına, idari kural ve
uygulamalara tamamen uymayı kabul ve taahhüt eder.

4. Okulda, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak günde 3 (üç) öğün yemek
programı uygulanır.

5. Okulda uygulanan tatiller, resmi tatil günleridir veya Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Valiliği
ve Döşemealtı Kaymakamlığı tarafından uygulanan tatil günleridir.

6. Veli, öğrencinin okula devamsızlığından ve sebeplerinden okul yönetimini haberdar eder.
7. Veli, çocuğunun okula devamına engel hastane heyet raporu olmadan çocuğunun kaydını
sildiremez, aksi halde bu sözleşme ile belirlenen yaz okulu ücretinin tamamını ödemekle
yükümlüdür.

8. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula gelmeyen öğrenci, tedavi sonrasında okula devamı için
sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporunu ve/veya test sonuçlarını okul idaresine iletmek
zorundadır.

9. Tüm resmi tatillerde, 21 günden az idari tatillerde, tüm devamsızlıklarda, kesintisiz olarak
21 günden az olan hastane raporuna dayalı devamsızlıklarda bu sözleşmede belirtilen yaz okulu
ücreti tam olarak alınır, bu gibi günler için herhangi bir indirim ve kesinti yapılmaz.

10. Veli, çocuğunu kendisi haricinde okuldan almasını istediği kişileri okula yazılı olarak
bildirmek zorundadır, Velinin yazılı izni olmayan hiç kimseye (yakınlığı ne olursa olsun) öğrenci
teslim edilmez.

11. Öğrencinin okul kaydı, ancak çocuğu okula kaydettiren veli tarafından yazılı dilekçe ile
sildirilebilir, bunun dışındaki kişiler veya posta, telefon, e-posta, SMS vb gibi iletişim aracı ile
okul kaydı silinmez. Bu şekilde okul kaydı sildirilmeyen öğrenci (okula gönderilmese dahi) okula
devam ediyor sayılır ve okul ücreti bu sözleşmede belirtilen bedel üzerinden tam olarak alınır.

12. Veli, okul yönetiminden izinsiz okula giremez, okulda bulunamaz. Ancak okul yönetiminin
uygun bulduğu zaman ve şartta bir program doğrultusunda eğitim ve etkinliklere katılabilir.
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13. Veli, okul yönetimi ve öğretmenlerinin düzenlediği toplantılara katılmak zorundadır.
14. Okul yönetimi, çocuğun eğitim ve etkinliklerinde özel veya toplu olarak çekilen fotoğraflarını
okulla ile ilgili yayınlarda, sergilerde kullanabilir, okulun web sayfasında ve sosyal medya
sayfalarında yayınlayabilir. Bu sözleşmenin imzalanması ile KVKK kapsamında velinin açık rızası
alınmış olur.

15. Çocuğa maddi değeri yüksek olan bileklik, kolye, küpe gibi şeyler takılamaz. Ayrıca üzerinde
öğrencinin ismi olmayan özel eşyasının kaybolması durumunda BBOM Antalya veya okul yönetimi
ve öğretmeni sorumlu değildir.

16. Veli, öğrencinin sabah okula en geç 08:30’da gelmesini, akşam ise en geç 17:30’da okuldan
alınmasını kabul ve taahhüt eder.

17. Öğrencinin okula geliş, gidişinde taşıma ve taşıtma sorumluluğu (özel veya servisli olarak)
veliye aittir.

18. Veli, çocuğuna okulda kullanılması için getirdiği ilaçlar hakkında İLAÇ KULLANMA İZİN
BELGESİ imzalaması ve getirdiği ilaçların üzerinde çocuğunun ismini yazması zorunludur. Fitil ve
enjektörlü ilaçların hiçbiri okul personeli tarafından çocuğa verilmez, okulda kullandırılmaz.

19. Veli, çocuğun her hava koşulunda doğada (köy, orman, şehir) ya da okulun bahçesinde suyla,
çamurla, kumla, toprakla her gün zaman geçireceğini kabul eder.

20. Veli, varsa çocuğu ile ilgili önemli sağlık durumlarını, besin ve diğer alerji bilgilerini okul
yönetimine bildirir.

21. Veli, çocuğa marka giydirmemeyi, okula tablet, telefon, oyuncak silah getirmemeyi kabul
eder.

22. Veli, bu sözleşmeyi imzalayarak BBOM Antalya Ebeveyn taahhütnamesini kabul eder.
23. Okul ücreti dönemlik ............ (yazıyla) TL’dir. Velinin ödeyeceği toplam ücret seçtiği
dönem sayısı ile bu ücretin çarpımı ile bulunur. Bu sözleşme gereği toplam yaz okulu ücreti
................ (yazıyla) TL’dir.

24. Çocuğunu okula kaydettiren veli; Çocuğunu okula hiç göndermese dahi veya kısa dönem
gönderse veya yarım gün gönderse dahi bu ücretin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş
sayılır.

25. BBOM Antalya ortaklarına toplam ücret üzerinden %20 indirim uygulanır.
26. Ödemeler her ayın ilk günü yapılır. Yaz Okul ücreti ödemelerinin 15 gün gecikmesi
durumunda çocuğuna verilen hizmet durdurulur. Bu durum da yaz okulu ücretinden geriye kalan
meblağın tamamı nakden ve defaten tahsil edilir.

27. Okul ücretine, kırtasiye, yemek bedeli dahil, servis bedeli hariçtir.
28. 15 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan kayıtlarda peşin ödeme durumunda %5 indirim
uygulanır.
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29. Kardeş indirimi %10’dur, bunların dışında herhangi bir indirim uygulanmaz.
30. Her öğrenci yalnızca bir indirimden yararlanabilir.
31. Veli, yaptığı ödemeler karşılığında tahsilat makbuzu almak ve ihtilaf vukuunda ise bu
makbuzları ibraz etmek zorundadır, aksi halde okul kayıtları geçerli olacaktır.

32. İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların
yapılabilmesi için veli/vasi tarafından aşağıda belirtilen adresin yasal ikametgâh adresi olduğu
ve adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak okula bildirilmediği takdirde bu
adrese yapılacak tebligat geçerli olacaktır.

33. Bu sözleşmede yer almayan konularda Kooperatifler Kanunu, Kooperatif Ana sözleşmesi,
Milli Eğitim Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar uygulanır

34. Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, Antalya mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.

35. İşbu sözleşme 4 (dört) sayfa ve 35 (otuz beş) maddeden ibaret olup bu 35 maddenin
tamamı taraflarca sözleşmesinin tüm hükümleri veli/vasi tarafından eksiksiz olarak okunmuş,
anlaşılmış ve herhangi bir tereddüt olmaksızın tamamen hür irade ve arzu ile kesin olarak
kabul edilerek ... / .... / 2021 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına
alınmıştır.

Öğrenci Velisi

Okul Müdürü
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