Gazeteciler Cemiyeti Üyelerine Özel İndirim Teklifi
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.
file:///D:/yedek/masa%C3%BCst%C3%BC/telekom/Pandemi_Eylem_Kitapcigi3%20(2).pdf

Okulumuzun tüm çalışma ilkelerini ve uygulanmalarını, veli el kitapçığında bulabilirsiniz.
file:///D:/yedek/masa%C3%BCst%C3%BC/telekom/Veli%20Bilgilendirme%20Kitapcigi.pdf

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.




2020-2021 Eğitim Öğretim yılının bir kısmının uzaktan eğitim yöntemiyle devam etme olasılığına
yönelik olarak, eğitim öğretim ücretlerimizi yeniden yapılandırdık. Öğretimin, uzaktan öğretim
yöntemiyle gerçekleşebileceği her gün için, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilen okulun resmi
kayıt ücretleri üzerinden %50 indirimli olarak hesaplanacaktır.
Uzaktan eğitim süresince yemek ücretleri alınmayacaktır.

Yüz yüze eğitim verildiği dönemde çocuklarının okula gitmesini istemeyen velilerimiz olabilir.
Ailesinde sağlık problemi olan çocuklarımız olabilir. Okula gelemeyen öğrencilerimiz için bir çalışma
hazırlamış bulunmaktayız.


Öğrencilerimize hazırlanan alt yapı çalışmalarıyla kesintisiz bir eğitim imkânı sunmaktayız.
Öğrencilerimiz okula gelemedikleri günlerde arkadaşlarıyla birlikte derslerine online olarak
katılabileceklerdir.
Bu indirim oranlarına ek olarak Gazeteciler Cemiyeti 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 Anaokulu olmak üzere dört kampüste hizmet
vermekteyiz. Gazeteciler Cemiyeti üyerlerine özel uygulayacağımız %10 indirimi sizlere bildirmek
isteriz.
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