
  

 

                                                 KURUMSAL EĞİTİM SÖZLEŞMESİ 

   İş bu sözleşme, Uğur Okulları A.Ş.’nin (kısaca Uğur Okulları) Özlüce kampüsünde, Mimarlar 

Odası Bursa Şubesi üyeleri ve personelinin velisi olduğu öğrencilere aşağıda belirtilen oran ve 

koşullarda indirim yapılmasına ilişkin detayları içermektedir.    

KOŞULLAR: 

1- Uğur Okulları eğitim hizmetlerinde, Kurum mensuplarının çocuklarına, Uğur 

Okulları’nda yaptıracakları yeni kayıtlar için 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemlerine 

ait Milli Eğitim Mevzuatı çerçevesinde güncel kayıt ücretleri üzerinden %10 “eğitim 

indirimi” vermeyi kabul eder.  Bahse konu indirim sadece eğitim ücreti üzerinden 

hesaplanacak olup; eğitim ücreti haricindeki kitap, kıyafet, yemek, servis, genel gider vs 

kalemlerini kapsamamaktadır. 

2- İndirim Uğur Okullarının tüm kademelerinde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ) geçerli 

olacaktır. 

3- İndirim sadece Uğur Okullarına ilk defa yapılacak kayıtlar (YENİ KAYIT) için geçerlidir. 

4- İndirim, ortaokul ve lise kademesinde verdiğimiz başarı bursu ile ve/veya başkaca bir 

kurumsal anlaşmanın sağladığı indirim ile birleştirilemez; ödeme şekline göre indirim 

(nakit, kredi kartı), erken kayıt indirimi ve kardeş indirimi ile birleştirilebilir. Toplam 

indirim %50’yi geçemez.  

5- Öğrencinin UKS veya UBS’den %50 ve üzeri bursu varsa, kurumsal indirim uygulanmaz. 

6- Kurumsal indirimle yapılan kayıt ücreti en düşük dip rakama eşit olabilir.  

7- İndirim çalışanın sadece kendi çocuğu için geçerlidir. 

8- Kurum Çalışanları kayıt esnasında kurum çalışanı olduklarına ilişkin belgeyi Uğur 

Okullarına ibraz edecektir.  

9- İndirim velinin aynı kurumda çalışması şartıyla, öğrenci mezun olana kadar geçerlidir. 

10- Kayıt talepleri kayıt yaptırılmak istenen Uğur Okullarının burslu ve indirimli 

kontenjanları esas alınmak kaydı ile değerlendirilecektir.  

11- Kurum iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte tüm personelini sözleşme ile ilgili ve 

Uğur Okulları’ nın sağladığı indirim oranları hakkında bilgilendirecektir. İş bu 

sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca kurum, Uğur Okulları tarafından kendisine 

iletilen tüm broşür, afiş, ilan vb dokümanları personeline duyuracak ve /veya personeli 

tarafından görülebilecek ilgili yerlere asacaktır. 

      Bu protokol 29/11/ 2022 tarihinde imzalanmış olup 30/11/2023 tarihine kadar geçerlidir. 
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