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EĞİTİM HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
MADDE 1 - TARAFLAR İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda belirtilmiştir. 
HİZMET VEREN  Sedagrup Eğitim Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Özel Mucit Çocuklar® Anaokulu 
ADRES Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 115 Dikili/İzmir 
PROTOKOL ADI Hizmet veren işbu protokolde bundan sonra “Okul” olarak anılacaktır. 
HİZMET ALAN  
ADRES  
PROTOKOL ADI Hizmet alan işbu protokolde bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır. 

MADDE 2–TANIMLAR İşbu sözleşmede yer alan tanımların açıklamaları aşağıdadır.  

Okul Hizmet verenin protokolde anılan adı 

Kurum Hizmet alanın protokolde anılan adı 

Hizmet Belirli düzen, kural ve saatlere uygun olarak verilecek Eğitim/öğretim hizmeti 

Eğitim İlköğretime kayıt yaşını doldurmamış 3–6 Yaş arasındaki çocukların eğitimi 
Yemek Öğrencilere kurallara göre verilen sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı 

Öğretim Yılı Eylül-Haziran Ayları arasındaki eğitim/öğretim yılı 

Eğitim Dönemi Eylül-Haziran Ayları arasındaki eğitim/öğretim yılının 1. ve 2. dönemleri 
Yaz Dönemi Cari öğretim yılı ve sonraki öğretim yılı arasındaki Yaz Tatili/ Yaz Okulu süresi 

Yıl Eğitim Dönemi ve Yaz Dönemi toplam süresi (12 Ay) 

Öğrenci Okula kayıt olacak ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış 3–6 Yaş çocukları 
Üye Çalışanlar, stajyerler ile üyeleri 
Protokol Taraflar arasındaki işbu Eğitim İşbirliği Sözleşmesi 

Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 

Bakanlık T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

Referans Çalışan, stajyer ve üyelerin onaylı belge ya da onaylı üyelik kimlik kartları 

MADDE 3 –AMAÇ/KONU Protokolün konusunu, protokolde belirtilen hükümler ile kapsam/kurallar 

dâhilinde kurumun referans vereceği üyelerin ve 1. Derece yakınlarının öğrencilerinin okul öncesi 

eğitim ihtiyaçları ile ücretleri Madde 6’da açıklandığı şekilde ödenmek üzere okulda yıl boyunca 

indirimli hizmet almasına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla tüm bu hususlara ait usul ve esaslar 

ile taraflar arasındaki hak ve mükellefiyetlere dair tüm hususların düzenlenmesi oluşturmaktadır. 

MADDE 4 - KAPSAM, Bu protokol, kurumun referans vereceği üyelerin ve 1. Derece yakınlarının 

“öğrencilerinin okulda yıl boyunca indirimli hizmet alması ile ilgili belirtilen hususları kapsar. 

MADDE 5 – DAYANAK Protokol, Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel 

Öğretim Kurumları Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar 

Kanunu ve ilgili mevzuata göre uygulanmak üzere ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 6 –HİZMETLER Okulda ilgili mevzuata ve okul içi işleyişe uygun olarak verilecek hizmetler; 

*EĞİTİM VE YEMEK HİZMETİ Kayıt olan öğrencilere düzenli hizmet ve yemek verilecektir. 

Beher Öğretim yılı için yıllık olarak 1 kez ücretlendirilir. Ücretleri üye/veli/vasi tarafından ödenir. 
*KİTAP-KIRTASİYE-EĞİTİM MALZEMELERİ: Beher öğretim yılında yıllık olarak 1 kez 

ücretlendirilir. Cari Öğretim Yılını kapsar. Öğretim yılı için Atölye, Gezi, Kulüp, Kıyafet, Özel Etkinlik, 

Yaz Okulu vb. Diğer Bedeller haricinde tekrar talep edilmez. Ücretleri üye/veli/vasi tarafından ödenir 

*YAZ OKULU HİZMETİ MEB’den alınacak izin/onay ve belirlenen kontenjan kapsamında 

öğrencilere Yaz Döneminde Hizmet verilecektir. Ücretleri ayrıca üye/veli/vasi tarafından ödenir 
*ATÖLYE, GEZİ, KULÜP, KIYAFET, ÖZEL ETKİNLİK VB. DİĞER BEDELLER:  Eğitim yılı içinde 

yapılacak/katılım sağlanacak etkinliklere ve içeriklere göre ayrıca belirlenip ücretlendirilir. Ücretleri 

öğrenci üye/veli/vasi tarafından ayrıca ödenir. 

*SERVİS HİZMETİ:  Okulun verdiği servis hizmeti yoktur. Servis Bedeli tahsil/fatura edilmez. 
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MADDE 7 –ÜCRETLER  

Ücretler her Cari Öğretim Yılı için yönetmelik gereği okul tarafından yıllık olarak ilan edilip 

uygulanır. Okulun Öğretim Yılındaki ücretlerle ilgili her türlü işlemi Yönetmelik Beşinci Bölüm 

hükümlerine göre yapılır. Verilecek hizmet ve ücret ödeme şekilleri Madde 6’da açıklanmaktadır. 
Öğretim yılında geç dönemde öğrenci kaydı söz konusu olursa, öğrencinin kayıt tarihindeki aya 

göre kayıt olmadan önceki döneme ait Eğitim ve Yemek ücretleri tutarı toplam yıllık Eğitim ve Yemek 

ücretlerinden düşülerek ödenecek toplam Eğitim ve Yemek ücretleri tutarı tespit edilir. 
MADDE 8 –CARİ YIL ÜCRETLERİ  

CARİ ÖĞRETİM YILIN İÇİN İLAN EDİLEN YILLIK HİZMET KALEM VE BEDELLERİ:  

(Ücretlere %1 KDV Dâhil olup KDV değişiklikleri ücretlere yansıtılır.) 

Eğitim Bedeli: Rakam İle …   TL (Yazı İle …  Türk Lirası) 

Yemek Bedeli: Rakam İle …   TL (Yazı İle …  Türk Lirası) 

Kırtasiye Bedeli: Rakam İle …   TL (Yazı İle …  Türk Lirası) 

Yaz Okulu Aylık Bedeli: Rakam İle …   TL (Yazı İle …  Türk Lirası)  

Servis Bedeli: Okul tarafından verilen servis hizmeti yoktur.  
MADDE 9 –CARİ ÖĞRETİM YILINDA KURUM NEZDİNDE UYGULANACAK İNDİRİMLER  

CARİ ÖĞRETİM YILINDA KURUM NEZDİNDE UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI:  

İndirim Oranı: Rakam İle %…    (Yazı İle … Yüzde…)  

Geçerli Olduğu Hizmetler:. 
KURUM NEZDİNDE UYGULANACAK İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRETLER:  

Eğitim Bedeli: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Türk Lirası) 

Yemek Bedeli: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Yüz Türk Lirası) 

Kırtasiye Bedeli: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Türk Lirası) 

Yaz Okulu Aylık Rakam İle …   TL Yazı İle …  Türk Lirası)  
KURUM NEZDİNDE UYGULANACAK İNDİRİMLİ TAKSİT ÖDEME TUTARLARI:  

Eğitim Bedeli 1 Taksit: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Türk Lirası) (1 PEŞİN+9 TAKSİT) 

Yemek Bedeli 1 Taksit: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Türk Lirası) (1 PEŞİN+9 TAKSİT) 

Kırtasiye Bedeli 1 Taksit: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Lirası) (1 PEŞİN+1 TAKSİT) 

Yaz Okulu Aylık Bedeli: Rakam İle …   TL Yazı İle …  Türk Lirası) (Her Ay PEŞİN) 

Eğitim ve Yemek ücretlerinin toplu olarak peşin ödemesinde %3 ekstra indirim uygulanır. 

İlan edilen ücret üzerinden protokol nezdinde anlaşmaya varılan bedellerden peşin ödemede %3 

peşin ödeme indirimi haricinde öğrenci kayıt sözleşmesindeki diğer indirimler birlikte uygulanmaz. 

Ancak 10 (on) ve üzerinde öğrencinin toplu kayıt olması halinde ekstra indirim uygulanabilir. 
MADDE 10 – ÖDEMELER  

Ücretler ve ödeme sorumluluğu protokol hükümleri ve Madde 6’da olduğu şekilde belirlenir. 

Belirlenen ücretler beher öğretim yılı için yıllık olarak peşin ya da (tespit edilen)  yıllık ücret 

toplamı taksitlere bölünerek aylık taksitler halinde ödenir. Ödemeler öğrenci velisi ile okul arasında 

öğrenci kayıt sözleşmesi imzalanıp kayıt yapıldığı gün itibarı ile öğrenci Adı Soyadı ve dönem 

belirtilerek peşinen okul banka hesabına yatırılır.  

Taksitli ödeme seçeneğinde, Bir taksit tutarı (tespit edilen) yıllık toplam ücret tutarının %10’unun altına 

düşemez ve her ayın 1. ve 5. günleri arasında ödenir. 

Taksitli ödemeler cari öğretim yılı başlama–bitim tarihleri arasında planlanıp bu tarihleri 

aşamaz. Taksitli ödemelerde, ödemelerin zamanında yapılmaması ve sonraki taksitin (varsa) ödenmemiş 

taksitle birlikte zamanında ödenmemesi halinde kalan taksitler muaccel hale gelir. Ödemelerin 2 aydan 

fazla sürede yapılmaması durumunda okulun, öğrencinin ilişiğini kesme ve hukuksal hakları saklıdır. 

Ödemeler aşağıdaki banka hesap numarasına peşin/nakit olarak ve zamanında yatırılarak yapılır.  

Kredi kartı ile ödeme kabul edilmez. Zorunluluk halinde Kredi kartı ile ödeme bir defaya mahsus olarak 

ödeme zamanını aşmayacak şekilde ve bankanın uygulayacağı komisyon eklenerek tahsilat yapılır. 

Okula öğretim yılı içinde ve yaz okulunda yapılması gereken her türlü ödemelerin sorumluluğu 

Madde 6’da açıklandığı şekildedir. 
MADDE 11- OKUL BANKA BİLGİLERİ-İBAN NUMARASI  

Banka Adı: T.C. ZİRAAT BANKASI Şube Adı: İZMİR DİKİLİ ŞUBESİ 

Hesap Sahibi: SEDAGRUP EĞİTİM BİLİŞİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 

Hesap No: 387-87102318-5002   İban No: TR 2900 0100 0387 8710 2318 5002 
MADDE 12 - FATURALAR 

Protokol hükümlerine uygun olarak bedellerin ödenmesini takiben ödenen bedellerin karşılığı 

Öğrenci Adı ve Soyadı ile kurum adı belirtilip düzenli olarak fatura edilir. 
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MADDE 13 – YÜKÜMLÜLÜKLER  

OKULUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  
*Öğrencilerin güvenli ortamlarda faaliyetlere katılımını sağlamak, 

*Protokole istinaden Protokol hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan öğrenci velilerinin 

kayıt taleplerini kabul ederek mevzuat ve usule uygun olarak kayıtlarını yapmak. 

*Kayıt için gerekli belgeleri ve işlemleri tamamlayan öğrencileri e okul sistemine kaydetmek. 

*Anaokuluna ve E Okul sistemine kaydı yapılan öğrenciler için, Bakanlık tarafından şekli ve 

zamanı belirlenen ve okul yönetimi tarafından uygulanan eğitim/öğretim şekli ile Cumhurbaşkanlığı, 

Bakanlık/İlçe Müdürlüğü ve Valilikten aldığı emirlere göre alınan tedbirler/ kararlar ve yapılacak tüm 

uygulamalar doğrultusunda Protokol kapsamında belirlenen şekil/şartlarla belirlenen hizmeti ilgili 

mevzuat ve protokol hükümlerine uygun olarak yürütmek. 

*Kurum Adını web siteleri, sosyal medya ve whatsapp vb. iletişim hesaplarında “Anlaşmalı 

Kurum” olarak logosu ile birlikte duyurmak. 

* Kurum nezdinde her yıl ilan edilen ücretler üzerinden tespit edilecek oranda indirim yapmak 
KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  

*Okul Adını web siteleri, sosyal medya ve whatsapp vb. iletişim hesaplarında “Anlaşmalı Okul” 

olarak logosu ve okulun internet adresi ile birlikte okulun tanıtımını yaparak üyeler ve yakınlarının 

tümüne Eğitim İşbirliği Protokolünü duyurmak. 

*Protokol hükümlerine uymak ve okul ile gerekli koordinasyonu sağlamak 

*Okul ile koordinasyonu sağlayacak yetkilinin kimlik ve iletişim bilgisini okula bildirmek. 
VELİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  

Kayıt başvurusu sırasında kurum referansının (Kurumdan alınacak referans belgesi, kurum 

üyelik kartı vb.) aslını ibraz etmek. 

Öğrenci kayıt Başvurusu yaparken Kayıt İçin Gerekli belgeler ile gerekli iş ve işlemleri en kısa 

sürede tamamlamak, 

Üzerlerine düşen tüm yükümlülük ve ödemeleri zamanında gerçekleştirmek. 

Veliler, öğrencileri, temiz, bakımlı ve sağlıklı olarak okula zamanında teslim edip almakla 

okulun işleyiş kuralları ile ilgili mevzuat ve Öğrenci Kayıt Sözleşmesi hükümlerine uymakla,  

öğrencinin okulca belirlenen günlük okul hayatında gerekli eşyalarını temin etmekle yükümlüdür. 
MADDE 14  - KAYIT BAŞVURUSU VE ÖĞRENCİ KAYITLARI 

Protokol hükümlerine uygun olarak öğrenci kaydı başvurusu referans aslına istinaden öğrenci 

velisi/ vasisi tarafından yapılır. Öğrenci kayıtları okul ile öğrenci velisi arasında imza altına alınan okul 

tarafından kullanılmakta olan öğrenci kayıt sözleşmesi ile yapılır. Temel alınan kayıt tarihi sözleşmenin 

imzalandığı tarihtir. Öğrenci Kayıt Sözleşmeleri her türlü ihtilaf vuku bulduğunda esas olarak alınır. 

Ücretli atölyelerden yararlanmak isteyen kurum referansı ile okula kayıt yaptırmış (okul içi) 

öğrenciler için özel indirim uygulanır. 

Öğrenci kayıtları, okuldan veya okul web sitesi http://mucitcocuklar.com/index.php/kayit-

belgeleri/item/381-kayit-icin-gerekli-belgeler adresinden listesi ve örnekleri temin edilebilecek “Kayıt 

İçin Gerekli Belgeler” tamamlanınca yapılır ve okul banka hesabına yatırılmış, anlaşmaya varılarak 

protokolde belirtilen aylık hizmet karşılığı (toplam yıllık bedelin %10’u tutarında Kayıt Peşinat Bedeli 

banka dekont örneği okula ibraz edilince kesinleşerek e okul kaydı yapılır. 

Okul faaliyetini aksatan, düzenini bozan, personel ve öğrencilerin huzurunu kaçıracak tutum/ 

davranışlarda bulunan, uyarılara rağmen davranışlarını düzeltmeyen, gerek görüldüğünde velisince 

tedavisi yaptırılmayan, öğrenciler ile okulun araç gereç/eğitim malzemelerine zarar veren öğrencilerin 

okulla ilişiği kesme, neden olduğu maddi/manevi zararı ilgili veliden tahsil etme hakkı saklıdır. 
MADDE 15  – OKUL ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ  

MESAİ SAATLERİ (PERSONEL) 

•Hafta İçi: 07:30/18:00 

•Hafta Sonu: Sadece Ücretli Atölye/Kulüp Çalışmaları İçin. •(Atölye/Kulüplere Göre Değişkendir.) 
ÖĞRENCİ KABUL VE AYRILIŞ SAATLERİ 

•Hafta İçi Tam Gün Kahvaltı ve Ders Saatleri: 08:30/17:30 (Yarım saat önce öğrenci gelebilir.) 

•Hafta İçi Okuldan Ayrılış (En Geç): 18:00 (Velinin yazılı olarak vereceği izin/onay belgesi ile daha 

erken saatlerde öğrenci okuldan alınabilir.) 

 

 

 

http://mucitcocuklar.com/index.php/kayit-belgeleri/item/381-kayit-icin-gerekli-belgeler
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MADDE 16  – TATİLLER  
*Okul hafta sonu tatili ve resmi tatillerde kapalıdır. *Okulun hafta sonu,  resmi tatiller, ara tatil, 

yarıyıl tatili vb. tatillerde açılabilmesi mevzuat/ emir/ izin/ onaylara bağlıdır. 

*Yarıyıl tatillerinde personelin dinlenmesi ve bakım vb. için okul 1 hafta süreyle kapanmaktadır. 

*Okul, Kanun, Yönetmelik, Emir vb. mevzuat gereği hükme bağlanmış olan ulusal ve yerel, sel, 

deprem, yangın, salgın hastalık vb. özel durumlarda Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık/İlçe Müdürlüğü ve 

Valilikten aldığı emirlere göre hareket eder. 

*Okul, bakım, tamirat, tadilat vb. amaçlarla ve önceden bilgilendirmek kaydıyla belirlenen 

tarihler arasında belirli bir süre ile kapalı tutulabilir. 

*Okul yaz döneminde veli dilekçesi ile alınacak izin/onay doğrultusunda Yaz Okulu adı altında 

açık olacaktır.  

*Yaz Okulu yıllık öğretim yılı ücretlerine dâhil olmayıp ayrıca ücretlendirilir. 
MADDE 17  - SÜRE 

Protokol imza altına alındığı cari öğretim yılına ait olup protokolde yer alan ücret ve indirim 

oranları, ilgili cari öğretim yılında geçerlidir.  

Süre sonunda hizmet ve faaliyetlerin devamı için şartlarda ve oranlarda değişiklik hakkı saklı 

kalmak kaydı ve tarafların mutabakatı ile işbu sözleşme yenilenebilir. 
MADDE 18  – FESİH 

Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda diğer taraf protokolden 

çekilme hakkına sahiptir.  

Protokol yürürlük süresi sonunda ya da yukarıdaki maddelere istinaden 1(bir) ay önceden yazılı 

olarak haber vermek koşulu ile süresinden önce fesih edilebilir.  

Ancak bu durumda referans sahibi veli pozisyonundaki üyeler ve yakınlarının öğrencileri 

okuldan ayrılmadığı sürece şartları değişmeden protokol hükümleri gereğince mevcut öğrencileri kalan 

normal eğitim sürelerini tamamlayana kadar aynı koşullarla devam eder.  
MADDE 19  – TEBLİGAT 

Protokolün başlangıç kısmında bildirilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, 

adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak her türlü 

tebligat, kanuni bir tebligatın tüm sonuçlarına haiz olacaktır. 
MADDE 20  – MADDE EKLEME KALDIRMA 

Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Protokole yeni madde eklenebilir ya da mevcut madde iptal 

edilebilir veya değiştirilebilir. 
MADDE 21  – GİZLİLİK 

Taraflar Protokol süresince ve Protokolün yürürlüğü sona erse dahi süresiz olarak, Protokolün 

ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel, sözlü, elektronik veya yazılı işlemler ile 

şirketleri hakkında öğrenecekleri işlemler, faaliyetler, mali durumlar, iç işleyişleri, müşteri 

portföyü, pazarlama metotları ile elde ettikleri bilgiler ile ticari sırlar, finansal veriler, anlaşmalar, 

belirlenen ücretler ve diğer bilgi ve belgelerin gizli tutulacağını, alenileştirilmeyeceğini, yasal bir 

zorunluluk olmadıkça 3. kişilere açıklanamayacağını, bu bilgilerin hiçbir yerde paylaşılamayacağını 

ve kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
MADDE 22  – PAYDAŞLAR 

Kurum’a bağlı tüm üyeler, paydaş olup iş bu protokol şartlarından aynı şekilde yararlanır.  

Kurum, (Birlik, Federasyon, Konfederasyon vb.) bir üst kurum sıfatına ve statüsüne sahip olup 

bünyesinde başka bağlı/alt kurumlar varsa, 

Üst kurum bünyesindeki tüm bağlı/alt kurumlar ve üyeleri iş bu protokol şartlarından aynı 

şekilde yararlanır. 

Tüzüklerinde yasal bir kısıtlama vb. sakınca olmadığı takdirde, üst kurum (Birlik, Federasyon, 

Konfederasyon vb.) haricinde sadece dernek, vakıf, sendika, oda vb. bağlı/alt kurumlardan biri ya da 

birkaçı ile veya bağımsız kurum/kuruluşlarla protokol düzenlenebilir. 
MADDE 23  – DİĞER HUSUSLAR 

Bu işbirliği protokolünde yer almayan hususlarla ilgili olarak mevzuat hükümleri geçerlidir. 
MADDE 24  – ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YERİ 

Okulun işleyişi açısından protokol ile yönetmelik ve mevzuat hükümleri arasında ihtilaf olması 

hâlinde yönetmelik ve mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Karşılıklı iyi niyet kural ve çabaları ile çözülemeyen anlaşmazlıkların çözümünde İzmir 

Dikili Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
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MADDE 25 – YÜRÜTME 

Protokol hükümlerini;  

Kurum/Şube/Bağlı Kurum adına Kurum/Şube/ Bağlı Kurum Başkanı veya Genel Sekreteri  

Okul Adına Kurucu Temsilcisi yürütür. 
MADDE 26  – ONAY 

İşbu protokol, tarafların imzaya yetkili kişileri tarafından protokolün her sayfasının alt kısmının 

ıslak imza ile paraflanması ve protokolün son sayfasına  “Okudum Anladım Onaylıyorum.” İbaresinin 

el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması sureti ile imza altına alınıp onaylanmış olur 
MADDE 27  – YÜRÜRLÜK 

İşbu protokol taraflarca imza altına alındığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

 
MADDE 28  –İMZA 

Kurum nezdinde üyeler ve yakınlarının öğrencilerinin, eğitimine yönelik olarak karşılıklı hak 

ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla Kurum, okul ve öğrenci ile ilgili kayıt, ücret, indirim, ödeme, 

ödeme şekli vb. tüm bilgilerin bulunduğu, Kurum ile okulun talep ve mutabakatı ile Türkçe olarak 

hazırlanmış işbu protokolün tüm hükümleri okul ve Kurum yetkilileri tarafından eksiksiz olarak 

okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir tereddüt olmaksızın tamamen hür irade ve arzu ile kesin olarak 

kabul edilip onaylanarak imza altına alınmıştır. 

 
“Okudum Anladım Onaylıyorum.” 

 

 

 
 

 

İmza 

 

 

 

 

 

 

……./……./2021 

Kurum İmza Yetkilisi 

Adı Soyadı:   

Görevi:           

T.C. Kimlik No:  

“Okudum Anladım Onaylıyorum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

……./……./2021 

Okul İmza Yetkilisi 

Adı Soyadı:   

Görevi:          Kurucu Temsilcisi 

T.C. Kimlik No:  

 


