
Antalya Çocuk Köyü Okulları  
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kayıt Takvimi 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri * 

30 Eylül’e Kadar 30 Eylül Sonrası 

Peşin  
(%10 indirim) 

Taksit 
Peşin 

(%10 indirim) 
Taksit 

Anaokulu Programı** 19.800 ₺ 1.850 ₺ x 12 ay 22.500 ₺ 2.080 ₺ x 12 ay 

İlkokul Programı 22.680 ₺ 2.100 ₺ x 12 ay 24.750 ₺ 2.290 ₺ x 12 ay 

*Beslenme (kahvaltı, öğle yemeği, öğleden sonra atıştırmalık)  ve KDV dahil servis ücreti hariçtir. 
**Anaokulu ücretine yaz okulu dahildir. 

Çocuğumu Nasıl Kayıt Ederim? 

• Taksitli ödeme seçeneğinde taksitler Eylül-Ağustos ayları arasında olacak şekilde 12 ayda ödenecektir. Eylül sonrası 
kayıtlar için geçen aylar peşin alınır. Taksit her şartta taksit Ağustos’ta biter. 
• Kooperatife giriş sermayesi her ortak tarafından, ortaklığa girişte bir sefere mahsus 500 TL (5 pay ücreti) olarak ödenir. 
Bu tutar, Ana Sözleşme ile belirlenmektedir ve ortaklıktan ayrılmada tamamı iade edilir. 
• Aylık kooperatif aidatı 50 TL'dir. Bu tutar, Kooperatif Genel Kurulunca belirlenmektedir. 
• Okul Fonu, bir sefere mahsus 6.000 TL ödenmektedir. Eylül ayından itibaren peşin olarak ya da 2 eşit taksitte ödenebilir. 
Ortaklıktan ayrılmada 12 ay süre içinde %100’ü iade edilir.  
• Anaokulu fon tutarı, İlkokula geçişte İlkokul fonuna aktarılır.  

Kardeşim de benim okuluma gelirse? 

İki kardeşin Antalya Çocuk Köyü Okulları’na devam etmesi durumunda küçük olan kardeşin eğitim ücretine %25 indirim 
uygulanır. 

Okulunuzu çok sevdik, burs imkanı var mı? 

Kar amacı gütmeyen ve yeni açılan bir ebeveyn inisiyatifi okulu olsak da eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz gereği sınırlı sayıda 
burs imkanımız bulunmaktadır. Lütfen idareden bursluluk formu isteyiniz. 

bbomantalya@gmail.com 
antalyacocukkoyu@gmail.com 

www.bbomantalya.org 
05336369259 

Altınkale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 77 Döşemealtı-Antalya 

Sorular - Cevaplar 

• Okul tam gündür ve dersler 09:00 – 16:30 arası işlenir. 
• Anaokulunda karma yaş (3-6) eğitimi verilmektedir.  
• MEB’in ve  Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm pandemi kuralları uygulanmaktadır. 
• Tüm sınıflar 16 kişiliktir. Eğitimin büyük kısmı 4.500 m2 bahçemizde açık havada yapılmaktadır. 
• Okulumuzda kantin bulunmamakta ancak çocuklar istedikleri zaman sağlıklı atıştırmalıklara erişmektedirler. 
• Okulumuzda çevreyle dost temizlik ürünleri kullanılmaktadır. 
• Antalya öğrenci servisi durak usulü (MarkAntalya, Yüzüncü Yıl, Stadyum, Türkay Otel, Çevik Kuvvet, Otogar Kavşağı) 
şeklinde yapılacaktır. Servis süresi en uzak duraktan 50 dakikadır. Servis ücreti aylık 600 TL’dir. Döşemealtı için lütfen 
yönetim ile görüşünüz. Peşin ödemede %10 indirim uygulanır. 
• Diğer sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.  

Hesap Adı : SINIRLI SORUMLU ANTALYA BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN EĞİTİM KOOPERATİFİ 
TR08 0001 2009 5080 0043 0000 40 (Pay ve Fon Parası İçin – Açıklamaya Ortak Adını Yazınız) 
TR08 0001 2009 5080 0043 0000 45 (Okul Ücreti İçin – Açıklamaya Ortak Adını ve Programı Yazınız) 
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