
 

 

 

 

 

Okul Adı   : Özel Kavaklıdere Koleji 

Kurucu Temsilcisi : Enes Erdem BARUT  

T.C.     : 17182016668 

Okul Türü   : Anadolu Lisesi ve Ortaokul  

Sınıflar   : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf  

Adres   : Atatürk Bulvarı, No: 197 / Kavaklıdere - Ankara 

Telefon   : 0 312 468 18 18 

Bilgi İçin E-posta  : kurucutemsilcisi@kavakliderekoleji.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                                        

Tarih: 23.03.2021 Konu: Kurumsal Protokol Sözleşmesi 

 

 



 

 

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
Özel Kavaklıdere Koleji olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel çocuklarının 

10 kişilik hijyen sınıflarımızda eğitim ve öğretim ayrıcalığından yararlanması bizleri fazlasıyla 
memnun edecektir. Bu amaçla KURUMUNUZ PERSONELİ ÇOCUKLARI için ÖZEL BİR İNDİRİM 
yapılmıştır. Kurumunuz personelinin konuyla ilgili bilgilendirilmesini arz ederim. 
 
 
 

KAVAKLIDERE KOLEJİ 
 

  2021-2022 
EĞİTİM BEDELİ 
9+1 TAKSİTLİ 

2021-2022 
İNDİRİM ORANI 

2021-2022 
SİZE ÖZEL EĞİTİM 9+1 TAKSİTLİ 

İNDİRİMLİ BEDELİ 

LİSE:                34.500 TL %20 27.600 TL 

ORTAOKUL:   32.500 TL %20 26.000 TL 

 
  2021-2022 

PEŞİN ESASI EĞİTİM BEDELİ 
 

2021-2022 
İNDİRİM ORANI 

2021-2022 
SİZE ÖZEL PEŞİN ESASI EĞİTİM 

İNDİRİMLİ BEDELİ 

LİSE:                34.500 TL %30 24.150 TL 

ORTAOKUL:   32.500 TL %30 22.750 TL 

 
 
 

EK BİLGİLER: 
 Bir eğitim öğretim yılı için uygulanan yemek fiyatı 4.000 TL’dir.
 Belirlenen fiyatlara KDV oranı dâhildir. 
 Fiyatlandırmalarımıza yönetmelik gereği 1 peşin 9 taksit seçeneği uygulanır.
 Peşin ödemelerde ilave %5 indirim uygulanır.
 Kardeş indirimi, kardeşlerden birine %5 indirim olarak yansıtılır.  
 İki indirimi koşulunu da karşılayan öğrenciye indirimlerden yalnızca biri uygulanır. 
 Okulumuzda devam eden öğrencilerin ücreti öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim 
ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak yenilenir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Psikolog Enes Erdem BARUT 
Kavaklıdere Kolejleri 

Kurucu Temsilcisi 

 
 

 

 



KAVAKLIDERE KOLEJİ 
 

 
1- Dershaneye ve Özel Derse ihtiyaç gerektirmeyen şehrin “en özel okulu” Kavaklıdere Koleji, 

Ankara’da ve Türkiye’de 10 kişilik hijyen sınıflarıyla öncü bir kurum, 

2- Türkiye’nin Eğitim Markası Kavaklıdere Kolejlerinde birebir eğitim ayrıcalığı,  

3- Beyaz bayrak ve TSE tarafından verilen Okulum Temiz belgelerini almaya hak kazanmış 

Ankara’nın eğitimde ve hijyende lider okulu, 

4-  Düzenli psikolog takibi , 

5- Ders çalışma alışkanlıklarının oluşturulması ve düzenlenmesi için rehberlik takibi, 

6- Alanında uzman ve donanımlı eğitim kadrosuyla yenilikçi eğitim, 

7- Şehrin merkezinde yüksek güvenlikli bir kolej, 

8- Okul puanlarıyla birlikte Ortaokul öğrencilerimizin liseye girişte, Anadolu Lisesi 

öğrencilerimizin üniversiteye geçişte en yüksek puanı almaları öncelikli hedefimizdir. 

9- Eğitim öğretimde ciddiyetin, disiplinin ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Geleceğin yetişkinleri olan öğrencilerimiz okulumuzda sevgi ve saygıya dayalı bir ortamda 

yetiştirmek temel ilkemizdir.  

10- Koronavirüs ve benzeri virüslerin bulaşma ihtimaline karşı tüm sınıflarda kullanılan Hava 

Sterilizasyon Cihazlarımız, sınıf içerisinde mikroorganizmaların üremesini engellemek adına 

üretilmiştir. Cihazlarımız kötü havayı içine çeker ve ortama temiz hava akışı sağlar. Bu şekilde 

oluşabilecek herhangi bir kötü bakteri, cihazla birlikte ortamdan temizleniyor ve öğrencilerin 

birbirine herhangi bir mikrop bulaştırmasının da önüne geçiyor. 

 

kavakliderekoleji.com adresini ziyaret ederek, okullarımız hakkında ayrıntılı bilgi 

alabilirsiniz.  

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ  

• Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız. 

• Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. 

• Öğrenci, veli ve toplumun beklentilerini önemseriz. 

• Kurumsal işleyişte değişik fikirlere değer veririz. 

• Eğitime yönelik her türlü desteği veririz. 

• Gelişmede bilimsellik ve akılcılığı temele alırız. 

• Okulumuzda yapılan çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı getireceğine inanırız. 

• Zamanı iyi kullanmayı temel alırız. 

• Estetik duygumuzu, görüşümüzü geliştirerek bunu yaşamımıza yansıtabiliriz. 

• Ana dilimize değer verir, saygı gösterir, etkili biçimde kullanılmasını amaçlarız. 

• Düşünsel ve bedensel emeğe saygı duyarız. 

• Sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretmeye çalışırız. 

• Dürüstlük, hakkaniyet, erdemli davranışları, hoşgörüyü, barışçıl olmayı, saygı ve 

sevgiyi önemseriz. 

 


