
 

Sayı : 200/          07.05.2020 

Konu : Kayıt Yenileme İşlemleri Hak. 

 

 

 

Sayın Velilerimiz, 

Dünyada yaşanan Kovid-19 virüs salgını nedeniyle ülkemizde bir dizi önlemler alınmıştır. Memnuniyetle 

görüyoruz ki kısıtlamalara hepimiz titizlikle uymaktayız. Özellikle bu pandeminin en kısa sürede ortadan 

kalkması dileği ile hepinize sağlıklı günler diliyoruz.   

Daha önceki duyurumuzda belirttiğimiz gibi yaşanan süreci çok yakından takip ediyoruz ve gelişmeler 

konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.  

İş bankası, pandemi konusunda almış olduğu önlemleri sıkı bir şekilde uygulamakta ve şubelerinde 

işlem yapacak hesap sahiplerini tek tek kabul etmektedir. Şu anda bile birçok şubede kuyruklar 

meydana gelmiştir.  Bu nedenle okullarımızda geçici bir şube açmaları mümkün olmamıştır. Ancak şube 

önünde de uzun kuyrukların oluşmaması için bir dizi önlemler alınmış ve siz velilerimiz banka şubesine 

gitmeden Kampüs içindeki ‘Kayıt Bürosu’nda kaydınızı yaptırabilecek, hazırlanan belgeler banka 

şubesine tarafımızdan ulaştırılacak ve sonucu hakkında bilgilendirileceksiniz. Sadece yeni kayıt 

yaptıracak ve İş Bankasında hesabı olmayan velilerimizin banka şubesine bizzat gitmeleri gerekecektir.  

 

YENİ KAYIT / KAYIT YENİLEME 

A-EĞİTİM ÜCRETİNİ PEŞİN OLARAK ÖDEYECEK VELİLERİMİZ 

1- İndirimli peşin eğitim ücretleri hesaplanmış ve okullarımız web sayfasında ilan edilmiştir. Bu 

durumda peşin ödemeyi yapan velimiz banka dekontu ile kayıt bürosuna gelecektir. Peşin 

ödeme velilerimiz tarafından online olarak kayıt ofisinde de yapılabilecektir. Kesinlikle nakit 

tahsilat yapılmayacaktır 

2- MEB okul sözleşmesi imzalanacak ve kayıt tamamlanmış olacaktır.  

B-EĞİTİM ÜCRETİNİ TAKSİTLİ YATIRACAK/ İŞ BANKASINDA HESABI OLAN VELİLERİMİZ 

1- Güncel gelir belgeleri ile beraber kayıt ofisine gelecektir. 

2- Taahhütname ve MEB okul sözleşmesi imzalanacak, ekindeki belgelerle birlikte Okul 

tarafından bankaya gönderilecek. Peşinat kısmı online olarak kayıt ofisinde ödenebilecektir.  

3- Banka, gönderilen evraklar doğrultusunda kredinin onaylanma durumunu veliye bildirecektir. 

4- Kredi onaylandığında kayıt tamamlanmış olacaktır. 

C-EĞİTİM ÜCRETİNİ TAKSİTLİ OLARAK YATIRACAK VE İŞ BANKASINDA HESABI OLMAYAN VELİLERİMİZ 

1- Güncel gelir belgeleri ile beraber kayıt ofisine gelecektir. 

2- Taahhütname ve MEB okul sözleşmesi imzalanacaktır. 

3- Taahhütname, gelir belgeleri ile birlikte bankaya gidip kredili mevduat hesabı açtırılacaktır. 

4- Şubede peşinat tutarı okul hesabına yatırılacaktır. 

 

 



 

 

Hesap Adı: 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları  

İş Bankası - Beşevler Şubesi 

TR81 0006 4000 0014 2190 8518 50 

 

 11 Mayıs - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında kayıtlar sadece okul kampüsünde 

gerçekleştirilecek olup, Beşevler’deki Vakıf binasında yapılmayacaktır.  

 

Banka Tarafından İstenilen  Belgeler  

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

 Kayıt bürosunun her gün düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır. 

 Kayıt işlemleri sırasında maske takılması zorunludur. 

 Kayıt bürosunda aynı anda en fazla iki işlem yapılacaktır. 

 Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir.  

 

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI 

ÖZEL OKULLARI 

 

 

 

 

 

KAMU ÇALIŞANLARI ÖZEL SEKTÖR BORDROLU ÇALIŞANLAR SERBEST MESLEK ÇALIŞANLARI 

*Maaş bordrosu                                                         
(E-devlet /Kurum 'dan alınabilir) 
 
Not: İş Bankası maaş anlaşmalı çalışanların 
bu evrakı getirmelerine gerek yoktur. 
 
*Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi 
 
*Mensup Kimlik Kartı Fotokopisi 

 
*İmzalı ve kaşeli maaş bordrosu   

          
Not: İş Bankası maaş anlaşmalı  çalışanların  
bu evrakı getirmelerine gerek yoktur. 
 
*SGK Hizmet Dökümü                                              
  (E-devlet'ten alınabilir) 
 
*Şirket yetkilisinin imza sirküleri 
 
*Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi 

*Vergi levhası 
 
*Oda sicil kayıt sureti 
 
*İmza sirküleri 
 
*2019 yılı kurumlar vergi ya da     
   gelir beyannamesi 
 
 *Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı     
    fotokopisi 

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


