
 

 

 

 DSİ (DEVLET SU İŞLERİ) ÜYELERİNE UYGULANACAK SÖZLEŞME 

1- Etlik Ovacık kampüsümüz ve Batıkent Çakırlar kampüsümüz Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Anadolu ve 

Fen Lisesinden oluşmaktadır. 

2-Sınıflarımızda tek kişilik sıralarımız ve öğrencimizin rahatı düşünülerek hazırlanmış döşeme 

koltuklarımız bulunmaktadır. 

3-Sınıf sayılarımız en az 8, en fazla 15 kişi olacak şekilde ve öğrencinin en arka sırada oturması 

durumunda bile tahtayı görebilecek şekilde ayarlanmış ve güneş ışığının geliş açısına göre akıllı 

tahtalarla dizayn edilmiştir. 

4-Her sınıfta bulunan akıllı tahtalarımız ile derslerimiz mevcut sisteme göre uyum sağlayacak şekilde 

interaktif bir şekilde devam etmektedir. 

5-Her sınıfta öğrencilerimizin kendine ait dolapları bulunmakta ve öğrencilerimiz eşyalarını burada 

muhafaza edebilmektedir. 

6-Okulumuzda ortak kullanım alanları olarak, 

 Yüzme Havuzu(Ovacık Kampüsü) 

 Kapalı-Açık Spor Salonu 

 Kütüphane 

 Fen Bilgisi Laboratuvarı 

 Bilişim Atölyesi 

 Görsel Sanatlar Atölyesi 

 Müzik Atölyesi 

 Yaşam Becerileri Dersliği 

 Zekâ Oyunları Atölyesi bulunmaktadır. 

 Kültür Sanat Merkezi(Batıkent Kampüsü) 

 Özel Ders- Çalışma Ofisleri(Batıkent Kampüsü) 

 Örnek Kitabevi(Batıkent Kampüsü) 

 Başkent Kafe(Batıkent Kampüsü) 

 Halka Açık Kütüphane 

Yüzme havuzunda her türlü ısıtma sistemi, nem cihazları ve dezenfeksiyonu sağlayacak robotları ile 

aktif kullanılmaktadır. Ayrıca soyunma-giyinme kabinleri, duşları ve lavaboları mevcuttur. Günlük-

haftalık klor çizelgesi ile takibi yapılmakta ve her ay numune alınarak halk sağlığı ile kontrolleri 

yapılmaktadır. 

Açık-kapalı spor salonu, kütüphane, mevcut laboratuvarlar, yaşam becerileri ve zekâ oyunları dersliği 

öğrencimiz tarafından derslerde aktif olarak kullanılmaktadır. Müzik atölyemizde her türlü müzik aleti 

bulunmakta ve öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda desteklenmektedir. 



Öğrencilerimiz sabah 08.00’de aileleri tarafından okula bırakılabilir, akşam 18.00’a kadar öğretmenler 

gözetiminde okulumuzda güven içinde bekleyebilirler. 

 Anaokulu öğrencilerimiz sabah 08.00’de aileleri tarafından okula bırakılabilir, akşam 19.00’a kadar 

öğretmenler gözetiminde okulumuzda güven içinde bekleyebilirler. 

Okulumuzda sabah 08.30 akşam 17.00 saatleri arasında kurum hemşiresi ve revirimiz bulunmaktadır. 

7-Sözleşmemiz DSİ çalışanları, DSİ vakıf üyeleri, DSİ emeklilerini kapsar. 

8-DSİ çalışanları, DSİ vakıf üyeleri, DSİ emeklilerine özel eğitim ücretlerimiz; 

 Anasınıfında 12.000 TL yemek dâhil ücretimiz. 

 İlkokulun her kademesinde 12.500 TL eğitim, 2.500 TL yemek ücretimiz. 

 Ortaokulun 5-6-7.Sınıflarında 12.500 TL eğitim, 2.500 TL yemek , 

8.sınıflarda 13,000 TL eğitim,2.500 TL yemek, 

 Anadolu ve Fen Lisesinde 9-10-11.Sınıflarda 12.500 TL eğitim, 2.500 TL yemek, 

12.sınıflarda ise 13,000 TL eğitim 2.500 TL yemek ücreti olarak ücretlendirme yapılacaktır. 

9- DSİ üyesi velilerimiz, eğitim ve yemek ücreti dışında kitap-kıyafet, servis gibi eğitim dışı 

ücretlendirmeyi ödemeyi kabul eder. 

10-Ödemelerimiz eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla 10 taksit olarak gerçekleştirilir. 

Peşin ödemelerimizde %3 indirim uygulanır. 

11-Sözleşmelerimiz her yıl tekrarlanır ve fiyat artışlarımız her yıl en geç şubat ayında sizlere bildirilir. 

12-Şehiriçi-şehirdışı gezilerde kişi başı ücretlendirmeler yapılır ve katılmak isteyen öğrencilerimiz bu 

bedeli öder. 

13-Pandemi sürecinin devam etmesi durumunda mevcut Vedubox online sistemimiz ile derslerimiz 

kesintisiz olarak devam eder. Eğitim fiyatlarından%30 indirim yapılır. 

14-Pandemi sürecinin devam ettiği aylarda öğrencimizin hizmet almadığı yemek, servis ödemelerinin 

iadeleri sene sonunda iade edilir.  

 BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI                                                                                                                                                                                                           

 

 

  
 

Yayla Mahallesi 1492.Sokak No:27 
Keçiören/ANKARA 

Tel: 0312 227 53 68 – 446 76 35 
E-posta: bilgi@baskentornekkoleji.com.tr / 

baskentornekkoleji@gmail.com 
ETLİK OVACIK KAMPÜSÜ                                             

Turgut ÖZAL Mahallesi Şehit Kaymakam 
Muhammed Safitürk Bulvarı No:39/7 

Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: 0315 355 35 35 – 0315 355 30 30 

E-posta: baskentornekcakirlar@gmail.com 
BATIKENT ÇAKIRLAR KAMPÜSÜ 


