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Değerli Velilerimiz, 

 

Tüm dünya olarak Covid-19 virüsü sebebiyle olağanüstü günlerden geçmekteyiz, bu virüs 

toplumsal ve ekonomik olarak hepimizi derinden etkiledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının 

pandemi sürecinde verilmeyen kurs ve yemek hizmeti ücretlerinin iadelerini hesap numaralarını 

bildiren velilerimize yapmaya devam etmekteyiz.  

TED Trabzon Koleji olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yüz yüze eğitim esasına göre en iyi 

şekilde hazırlandık. Türk Standartlar Enstitüsü tarafından denetime tabi tutulup “Okulum Temiz” 

belgesi almaya hak kazanan Doğu Karadeniz Bölgesindeki ilk eğitim kurumu olmakla birlikte, 

COVID-19 salgını sebebiyle eğitim öğretimin uzaktan öğrenme yoluyla gerçekleştirilmesi 

ihtimalini de dikkate alarak uzaktan öğrenme için teknolojik araç ve imkânlarla eğitim içeriklerini 

de eksiksiz olarak tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm 

çalışanlarımızın sağlığını ve haklarını korumak ve kendilerini mağdur etmemek üzere de tüm 

hazırlıklarımızı en küçük ayrıntısına kadar planladık. 

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının tamamen veya kısmen uzaktan eğitim (online) kararı 

alması halinde; 

1- Öğrencilerin kurs, yemek ve servis-taşıma hizmetlerinden öğrencilerin kullanamadığı 

birim gün sayısına karşılık gelen hizmet bedelinin daha önceden ödenmişse iadesinin 

yapılması veya henüz ödeme yapılmamışsa toplam ödenecek miktardan söz konusu 

bedelin düşülmesinin, 

 

2- 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait ödemeleriniz ile ilgili olarak yönetim kurulumuz, 

kayıtlarımızın yeterli seviyeye ulaşması halinde, yüz yüze yapılamayan eğitim ile ilgili 

olarak gün bazında iade yapılmasını kararlaştırmıştır. Yıl içinde giderlerimiz, gelirlerimiz, 

bilançomuzun dökümü Türk Eğitim Derneğine sunulmaktadır. TED, bunları kontrol 

etmekte gerekirse düzeltme istemekte ve bu onaylanmış hesaplar üzerinden katkı payı 

almaktadır. Okul idaremiz tarafından hesaplanan iadenin miktarı, TED yönetimine 

sunulacak ve TED Finansal Kontrol Biriminin yaptığı inceleme sonucu, Öğrenci Kayıt 

Sözleşmesi’nde yer alan net eğitim öğretim ücreti üzerinden 186 eğitim öğretim günü 

esas alınarak hesaplanacak birim gün ücretinin okulda tamamen uzaktan eğitim yapılan 

birim gün sayısına karşılık gelen tutarın iadesini tüm şeffaflığımızla gerçekleştireceğiz. 

Buna göre; 

a- Kayıt yenileyen öğrenciler ve ara sınıflar için iade edileceği veya velinin yazılı 

onayı alınması halinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı eğitim öğretim ücretinden mahsup 

edileceği, 
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b- Mezun olan veya herhangi bir nedenle 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

okulumuzdan ayrılan öğrenciler için ise iade tutarının bir defada ödeneceği, 

 c- Tüm iade ve mahsuplaşma işlemlerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona 

erdiği günden itibaren en geç bir (1) ay içinde gerçekleştirileceğini, 

 

3- 5580  sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu  ve 573 

sayılı Özel Eğitim hakkında Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 – 30 

Haziran 2021 tarihleri arasında verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %8’ 

den %1’e indirildiği malumunuzdur. Bu karar doğrultusunda karar tarihinden önce peşin 

olarak ödenme yapmış olan velilerimizin hesaplarına  KDV  farkının defaten ödeneceğini, 

taksitli ödeme yapan velilerimizin KDV farklarının ise aylık faturalandırma dönemine 

paralel olarak hesaplarına ödeneceğini, belirtmek isteriz. 

Okulların, yeni dönemde yapısı, kalitesi, tedarikçi ve buna bağlı ürün ve hizmet kalitesi farklı 

olduğundan gider kalemleri farklılık gösterebilmektedir. O nedenledir ki okulların olası uzaktan 

öğretimin olacağı sürede yapmayı planladıkları iadelerin oranları farklılık gösterecektir.  

2020-2021 eğitim öğretim yılının hepimiz için yarınlara daha bir ümitle bakacağımız yeni bir 

başlangıç, sağlıkla yeniden okullarda yüz yüze öğrenmeye, aydınlık bir gelecek için el birliği ile 

çalışmaya devam edeceğimiz bir öğretim yılı olmasını diliyoruz. 

 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

Niyazi Akdaş 

TED Trabzon Koleji Kurucusu 

 

 

 

 


