ANKARA BAROSU ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM TEKLİFİ
TEMA Koleji olarak öğrencilerimizi; mutlu, erdemli birey ve toplum olma yolunda geliştiren, özgün
ve seçkin bir eğitim kurumu olmak vizyonuyla bizler, Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, çağdaş
Türkiye’nin geleceğinde etkin rol oynayan, sürekli öğrenen, düşünen, üreten eleştirel düşünebilen, problem
çözme becerisi gelişmiş, kendini etkili şekilde ifade edebilen, birden fazla dili etkin kullanan, analitik
düşünme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, kendisiyle barışık, mutlu, öğrenmeyi
özgüven ve cesaret ile bütünleştirmiş bireyler yetiştiririz.
Öğrencilerini akademik ve sosyal anlamda tam donanımlı yetiştiren TEMA Kolejinde COVID-19
pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız kapsamında sadece salgın/ küresel salgın
süreçlerinde değil, okul yaşamının bütününde de okulumuz öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık
politikaları belirlenmiştir.
Bu kapsamda Kampüslerimizde alınan tüm tedbirler ektedir.
https://bit.ly/2OUNe94

Okulumuzun tüm çalışma ilkelerini ve uygulanmalarını, veli el kitapçığında bulabilirsiniz.
https://bit.ly/3qYwmN7

TEMA Koleji olarak önceliğimiz her zaman öğrencilerimizin sağlığı, güvenliği ve nitelikli eğitimi
olmuştur. Misyonumuz doğrultusunda okulumuz öğrencilerinin, velilerinin ve öğretmenlerinin yanında yer
almıştır. Coronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan maddi ve manevi sıkıntıları dikkate alarak bir çalışma
hazırlamış bulunmaktayız.


Öğrencilerimize hazırlanan alt yapı çalışmalarıyla kesintisiz bir eğitim imkânı sunmaktayız.
Öğrencilerimiz okula gelemedikleri günlerde arkadaşlarıyla birlikte derslerine online olarak
katılabileceklerdir.
Ankara Barosu Üyeleri için hazırlamış olduğumuz indirim oranını sizlerle paylaşmak isteriz.



TEMA Koleji Eğitim Kurumları olarak bünyemizde Kastamonu Tema Koleji, Bağlıca Tema
Koleji, Balgat Tema Koleji, Öveçler Akapedya Tema Anaokulu olmak üzere dört kampüste
hizmet vermekteyiz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı Çalışanlarından okulumuza
iletilen indirim talepleri üzerine, Ankara Barosu Üyelerine özel uygulayacağımız %15 indirimi
sizlere bildirmek isteriz.
Ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayarak TEMA KOLEJİ Web Sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

TEMA KOLEJİ BAĞLICA KAMPÜSÜ
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temakoleji.k12.tr
info@temakoleji.k12.tr
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ANKARA BAROSU ÜYELERİNE ÖZEL
İNDİRİM TEKLİFİ UYGULAMA KOŞULLARI
Firma adı: TEMA KOLEJİ
Anlaşma Tarih Aralığı: 01.02.2022-01.01.2023
İndirim Oranı: %15
İndirim Kullanım Detayı: İndirim 'Anlaşmalı Kurum İndirimi' olarak yapılacaktır. Servis ücretleri Haziran
ayı içinde servis firması tarafından ilan edilecektir. Ek hizmet bedelleri (ek kaynak, kırtasiye, kıyafet)
Ağustos ayı içinde ilgili firma tarafından ilan edilecektir. Taksitli ödeme planlaması kayıt olunan ay
başlayıp, 2022 Mart ayı son taksit olacak şekilde oluşturulacaktır. Peşin ödemelerde Resmi Web sitemizde
yayınlanan ücretlere 5% ilave indirim uygulanacaktır. Kardeş indirimi her kardeş için 5% ilave indirim
uygulanarak hesaplanacaktır. Tema Kolejleri bünyesinde Erken Kayıt, Peşin Ödeme, Kardeş ve Anlaşmalı
Kurum İndirimleri uygulanmaktadır. Ancak bu indirimlerin en fazla 3’ünden aynı anda yararlanılabilir.
Anlaşmalı Kurum indirimleri ile Erken Kayıt İndirimleri aynı anda uygulanamaz. Burslu olan öğrencilerimiz
için; burslar ve belirtilen indirim kalemleri aynı anda uygulanamaz.

İletişim: 4445918 - temakoleji.k12.tr
Geçerli olduğu şubeler/İller: Ankara - Kastamonu
Hangi işlemlerde geçerli olduğu bilgisi: Bu bilgi kullanım detaylarında belirtilmiş olup, okullarımızda
kontenjanlar dâhilinde indirim uygulanacaktır.

MALİK ERDOĞAN
KURUCU TEMSİLCİSİ

