
 

Sayı : 200/                                          …./04/2019 

Konu : Kayıt Yenileme İşlemleri 

 

Sayın Velimiz, 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için KAYIT YENİLEME sürecimiz 02-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında 

sınıf düzeylerine göre aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Sizlere kolaylık sağlaması açısından 02-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi GeliĢtirme 

Vakfı Özel Okulları Kampüsünde ( Ġlkokul – Ortaokul bahçesinde bulunan) Veli Bekleme 

Bürosunda ĠĢ Bankası ve Vakıf personelleri görev alacaktır.  

 Kayıt yenileme işlemleri için bizzat velinin (geçen yıl banka işlemlerini yaptıran ilgili kişinin 

kendisinin) bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde yeni hesap açtırmanız gerekecektir. 

 Kayıt yenileme iĢlemleri sırasında ödemelerini taksitli yapacak velilerimizin aĢağıda yer 

alan belgeleri güncellemeleri gerekmektedir.  

-   Kayıt işlemleri için Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Kampüsüne 

gelmeden önce; Eğitim ücretini peşin yatıracak velilerimiz, yatıracakları tutarı şahsi 

hesaplarında muhafaza edip, kayıt işleminden sonra Havale veya EFT işlemi yaparak 

kayıtlarını sonuçlandıracaklardır. 

-  Önceki senelerde taksitli olarak kayıt yapan velilerimiz, peşinatları okul taksitlerini 

yatırdıkları şahsi hesaba aktarıp kayıt yeniledikten sonra havale yaparak kayıtlarını 

sonuçlandıracaklardır. 

                    -     Zorunlu kalınmadıkça nakit tahsilat yapılmayacağını bildirmek isteriz.  

 Sabah ilk saatler ve akşam son saatlerde yoğunluk olması durumu dikkate alınarak hizmetin 

aksamaması için ara saatlerin de değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 

 Kayıtlarımız 09.30-12.30 ve13.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır. 

 

Kamu ÇalıĢanları Özel Sektör Bordrolu ÇalıĢanlar Serbest Meslek ÇalıĢanları 

Maaş bordrosu 

(E-devlet/Kurum’dan alınabilir) 

İmza kaşeli maaş bordrosu 

Not : İş Bankası maaş anlaşmalı 

bordrolu çalışanların bu evrakı 

getirmelerine gerek yoktur. 

Vergi levhası 

SGK Hizmet Dökümü 

(E-devlet’den alınabilir) 

Oda sicil kayıt sureti 

Şirket yetkilisinin imza sirküleri İmza sirküleri 

2018 yılı kurumlar vergi ya 

da gelir beyannamesi 

Yukarıdaki istenilen evrakların yeterli olmadığı durumlarda banka başka evraklar da isteyebilir. 

 

2019-2020 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI KAYIT YENĠLEME TARĠHLERĠ 

MEVCUT SINIF DÜZEYĠ KAYIT YENĠLEME TARĠHĠ 

5. ve 7. Sınıflar 02-13 Mayıs 2019                       (8 iş günü) 

6. ve 7.Sınıflar 14 Mayıs-22 Mayıs 2019            (7 iş günü) 

8.Sınıflar (LGS sonucunu beklemek istemeyen velilerimiz 

lisemize kayıt yaptırabileceklerdir.) 
02-31 Mayıs 2019                     (22 iş günü) 

 Belirtilen tarihler dışında kayıt yaptıracak velilerimizin önce Vakıf Merkezimize sonra İş 

Bankası Beşevler Şubesine gitmeleri gerekmektedir. 

 Sınıf düzeylerine göre belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan velilerimizin, mazeretlerini 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Ortaokul Müdürlüğüne dilekçe ile 

bildirmeleri gerekmektedir. Mazeret dilekçesi vermeyenlerin yerine yeni öğrenci 

alınacağından kontenjanların dolması halinde daha sonra kayıt yaptırılması mümkün 

olamayabilir. 

 

        Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim. 

                       Orhan ġAHĠN 

                     Okul Müdür V. 

Not: 2019-2020 Eğitim – Öğretim ücret bilgileri okulumuzun web sayfasında yer almaktadır. 

(http://ankugvo.k12.tr/wp-content/uploads/2019/03/ortaokul_ucretler.pdf) 

 

http://ankugvo.k12.tr/wp-content/uploads/2019/03/ortaokul_ucretler.pdf

