
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Değerli Velilerimiz, 
 
Bildiğiniz gibi Pandemi sürecinde 2020-2021 eğitim dönemine ait koşullar belirsizliğini 
korumaktadır. Ancak diğer taraftan da yeni dönemin planlamalarının ve hazırlıklarının 
yapılabilmesi için adım atmaya ihtiyaç vardır. Buna göre aşağıdaki konuların önemine 
dikkatinizi çeker, olası bir sorunla karşılaşmamanız adına hassasiyetle aksiyon almanızı rica 
ederiz. 
 

• Her yıl kayıt döneminde gösterilebilen tolerans ve esneklik bu yıl maalesef aynı 
şekilde gösterilemeyecektir. Açıklanan tarihler ve şartlar kesinlik arzetmektedir. 
 

• Bu açıklamalar sadece 2020-2021 yeni eğitim yılı için geçerlidir; açılması 
durumunda yaz okuluyla ilgili değildir. 

 

• Yeni dönemde sınıf kapasitelerinin ne kadarla sınırlandırılacağı henüz netleşmemiştir. 
Ancak MEB tarafından bildirilen şu anki uygulama yarı kapasiteyi işaret 
etmektedir. Böyle olması durumunda mevcut öğrencilerimizin devam edip 
etmeyeceği, olası tartışmaların önüne geçmek için ve yeni kapasite ihtiyacını 
belirlemek için son derece önemlidir. 
 

• Verilen sürede ve şartlarda kayıt yenileme işlemini yapan velilerimiz bu kapasiteden 
yararlanacaklardır. Kapasite raporu günlük olarak takip edilecek ve daha sonra 
gösterebilmek için elektronik olarak kayıt altına alınacaktır. Yarı kapasitenin dolması 
durumunda kapasitenin dolduğu ilan edilecek ve kapasite genişlemesi gerçekleşene 
kadar tekrar kayıt mümkün olmayacaktır. 
 

• Daha önceden ödemesini yaparak yeni dönem kaydını kesinleştiren velilerimizin 
hakları bakidir. 
 

• Yapılan ön kaydın kesin kayda çevrilebilmesi için en az yıllık ücretin %10 u 
oranında bir ödemenin yapılması şarttır. Aksi durumda kayıt yaptırıldığı iddia 
edilemez.  
 

• 2020-2021 eğitim döneminde mevcut öğrencilerimize %15 oranında zam 
uygulanacaktır. (Öğrencileri oyun grubu ya da yarı zamanlı uygulamada olup tam 
zamanlıya geçiş yapacak velilerimiz yeni dönem ücretleriyle ilgili okul yönetiminden 
bilgi alabilirler). Bu avantajlı uygulama verilen kayıt süresi bitiminde son 
bulacaktır. 
 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla okulların açılabileceği 
tarih netleştikten sonra, velilerimizin kendi istekleriyle çocuklarını okula göndermek 
istememeleri durumunda, gönderilmeyen süre boyunca ücret kesintisi 
yapılmayacak, kayıt silinmesi durumunda ise MEB mevzuatına göre yıllık 
ücretin %10’u oranında kesinti yapılarak varsa kalan miktar iade edilecektir. 



 

• Kesin kayıt yapılabilmesi için geçmiş dönem borcunun bulunmaması 
gerekmektedir. 
 

• Mevcut öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemi 15 Haziran 2020 sabahı başlayacak 30 
Haziran 2020 akşamı 17:00 de son bulacaktır. Kayıt sıralamasında banka yoluyla 
yapılan ücret transferinin tarihi ve saati esas alınacaktır. 
 

• Verilen sürede yeteri kadar kayıt olmaması durumunda kalan kontenjanımız 01 
Temmuz 2020 itibariyle dış kayıtlara açılacak ve bu sürede devam eden 
öğrencilerimiz de yeni öğrencilerimizin koşullarıyla kayıt yaptırabileceklerdir. 
 

• Kayıt aşamaları: 
 

1. Gönderilen örnek sözleşme metni dikkatlice okunmalıdır. 
 

2. Verilen e-mail adresine (info@nasrettinhocaanaokullari.com) “sözleşme 
metnini okudum ve kaydımı yenilemek istiyorum” şeklinde yazılı bir 
bildirimde bulunulmalıdır. 
 

3. Mevcut yıllık ücretin %15 eklenmiş hali, yeni dönem ücreti kabul edilecektir. 
(Öğrencileri oyun grubu ya da yarı zamanlı uygulamada olup tam zamanlıya 
geçiş yapacak velilerimiz yeni dönem ücretleriyle ilgili okul yönetiminden bilgi 
alabilirler). Bu miktarın %10’u ön ödeme olarak verilen banka hesap 
numaralarına yatırılmalı ve dekontu gönderilen maile eklenmelidir. 

 

4. Bu aşamadan sonra uzaktan bağlantı ile okul yönetiminden randevu alarak 
ödeme planınızı netleştirebilirsiniz. Ardından, tarafınıza özel düzenlenmiş 
sözleşme metni karşılıklı olarak imza altına alınarak süreç tamamlanacaktır. 

 

Hesap Bilgileri: 

SİBEL KARAMIK (Kurucu) 

Kuveyt Türk Katılım Bankası – Çekmeköy Şubesi 

IBAN: TR10 0020 5000 0001 1237 4000 02 

 

              Saygılarımızla, 

 

     Nasrettin Hoca Anaokulları 

mailto:info@nasrettinhocaanaokullari.com

