GAZİ ANTEP ÖZEL ADA KOLEJI
ANLAŞMALI KURUMLAR EĞITIM-ÖĞRETIM HiZMETİ SUNUMU PROTOKOLÜ
MADDE 1:Sözleşmenin Tarafları :
Bu sözleşme, bir tarafta Gaziantep özel Ada Koleji (Anaokulu ilkokul, Ortaokul, Fen Lisesi,
Anadolu lisesi ) (bundan sonra hizmet sunucusu olarak adlandı rı lacaktı r) ile diğer tarafta
Gaziantep Barosu (bundan sonra hizmet alı cı olarak adlandı rı lacaktı r.) arası nda aşağı daki yazı lı
şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2:Taraflara ilişkin Bilgiler:
2.1. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Bilgiler:
Adı: Gaziantep Özel Ada Koleji
Adres: 15 Temmuz Mah. 148060 Nolu Cad. no:18 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon: 0342 360 66 00
Email:info@ada.k12.tr
2.2. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Alıcısı :
Kurum Unvanı: Gaziantep Barosu Üyeleri
2.3 Protokolün Konusu
Okulumuz ile bahsedilen hizmet alı cı arası nda imzalanan bu protokolün amacı, kurum
üyelerinin ve çal ışanları nı n okulumuz hizmetlerinden indirimli ve öncelikli olarak yararlanması
amacıyla düzenlenmiştir.
2.4 Protokolün Kapsamı
Okulumuz ile hizmet al ı cı kurum arası nda imzalanan bu protokol gereği, okulumuzda yapı lacak
olan kayı tlar esnası nda eğitim-öğretim ücretlerinden ,%10 indirim uygulanacaktı r.

Gaziantep Barosu Üyelerine
15Mart- 15 Nisan tarihleri arasında % 20 indirim uygulanacaktır.
Yukarı da bahsedilen indirim uygulamaları , okul tarafı ndan yı lı n çeş itli dönemlerinde
düzenlenecek olan yatı l ı / yatı sı z kamplar ve gezileri kapsamamaktadı r.
İş bu protokol 2019/2020 eğitim öğretim dönemini kapsamakta olup okula kayı t yaptı racak
olan velilerin yalnı zca birinci dereceden yakı nları yararlanabilecektir.
Hizmet alı cı kurum kapsam ı nda yapı lan kayı tları n yı ll ı k artış oranları , MEB özel okullar ücret
artış yönetmenliğine uygun olarak düzenlenen, öğrenci kayı t sözleş melerinde
bahsedilmektedir.

Okulumuza kayı t esnası nda hizmet alı cı kurum üyesi veya çalışanı kimliğini ibraz etmek ve kayı t
yaptı racağı öğrencinin birinci dereceden yakı nı olduğunu belgelemek durumundadı r.
Okulumuza kayı t yaptı ran kurum yakı nı bahsedilen eğitim-öğretim dönemini tamamlamadan
ayrı lması halinde konuyla ilgili MEB özel okullar yönetmeliği konuyla ilgili maddeler uygulanı r.
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GAZİANTEP ÖZEL ADA KOLEJ İ
ANAOKUL/İ LKOKUL/ORTAOKUL/FEN LISESI/ ANADOLU LİSESİ
"GELECEĞINIZE ADAYIZ"
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Yukarıda belirten tüm ücretlere KDV dâhildir.
Kayıt esnasında yayın yemek ve kıyafet ücretleri peşin olarak ahnmaktadzr.
Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.
Anlaşmalı kurum kayıtlarında %.10 'a kadar indirimler uygulanmaktadzr.
Kardeş kayıtlarında her kardeşler için %5 indirim uygulanmaktadır. Bilim-SporSanat-Özel yetenek gibi alanlarda verilen burslarda yukarı da bahsedilen indirim
koşulları geçerli değildir.
Yıl içerisinde ve dönem arasında yapılacak olan yatılı kamplar, yabancı dil kampları,
şehir dışı gezi programları toplam ücretlere dâhil değildir. Programın yapılmasına I
ay kala ücretlendirme ve ödemeler gerçekleştirilecektir.

