ÖZEL TEMA ANADOLU VE FEN LİSELERİ İÇİN
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ
1) Taraflar ve Tanımlar:
a. Özel Tema Anadolu ve Fen Liseleri: Tema Koleji
b. Veli: Tema Kolejinde Eğitim gören ya da görecek olan öğrenci velisi
c. %2 lik dilim: Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına giren
toplam öğrenci ve TYT sınavına giren toplam öğrenci sayısının ilk %2 lik
dilimini ifade eder.
2) Garanti uygulamasının tanımı:
Tema Koleji, yapacağı sınav ve değerlendirmeler sonucunda seçerek kabul edeceği
öğrencilerin, üniversite sınavlarında (YKS) o yıl sınava giren toplam öğrenci sayısı referans
alınmak üzere, ilk 2% lik dilimine yerleştireceğini taahhüt etmektedir. Bu yüzdelik dilim o yıl
ki TYT sınavına giren toplam öğrenci sayısı referans alınacak şekilde hesaplanacaktır.
Kendisine taahhütte bulunulan öğrencinin % 2’lik dilime girememesi halinde Tema Koleji
taahhüdünü yerine getirememiş olacağından, öğrencinin Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi eğitimi
için almış olduğu ücreti öğrenciye/velisine iade edecektir. İade edilecek bedel Tema Koleji
tarafından öğrenci velisinden tahsil edilen eğitim ücreti anaparası olup, yol ve yemek ücreti
dahil değildir. Ayrıca herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacaktır.
Koşulsuz başarı sağlanması amacıyla verilen söz konusu taahhüdün geçerliliği öğrencinin
aşağıda bildirilen yükümlülüklere kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygun davranması, Tema
Kolejinin eğitim için istediği tüm koşullara riayet edilmesi halinde geçerli olacaktır.
3) Anlaşılan Maddeler:
a-Kayıt Öncesi Dönem:
3.a.1. Alım sınavında başarılı olmak.
Tema Kolejinin bu taahhüdü vereceği öğrencinin Tema KOLEJİ tarafından yapılacak alım
sınavında başarılı olması zaruridir. Sınavda Tema Koleji’nin öngördüğü / istediği başarı
sağlanamaz ise öğrenci taahhüt uygulamasından yararlanamaz. Başarının kriterleri tamamen
Tema Koleji tarafından belirlenecek olup, sınavdaki başarı soru çözümleri tek tek
incelendikten sonra Tema Koleji tarafından kurulan inceleme heyeti tarafından
değerlendirilecek öğrencinin başarılı olduğu kanaatine ulaşılır ise öğrenci mülakata
çağrılacaktır.
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3.a.2. Mülakatta başarılı olmak
Tema Koleji gerek gördüğü takdirde yapılan ilk sınav sonrasında öğrenciyi sözlü veya yazılı
sınava alacaktır. Bu mülakat sonucunda da öğrencinin başarılı olduğu kabul edilirse bu durum
kendisine/velisine bildirilecek ve öğrenci iş bu sözleşmedeki taahhütten yararlanabilecektir.
Tema Koleji başarı kıstaslarını bizzat belirleyeceğinden ve taahhütten yararlandıracağı
öğrenciye bizzat karar verme yetkisini elinde tuttuğundan öğrencinin görece başarı iddiası
dikkate alınmaz ve Tema Koleji taahhütten yararlandırmaya ilişkin tüm haklarını saklı
tutmaktadır.

b- Kayıt Durumunda:
1-Tema Kolejine kayıt hakkı kazanıp iş bu sözleşme ile getirilen taahhüt
uygulamasından yararlanan her öğrenci mezun olana kadar Tema Kolejinde eğitim öğretimine
kesintisiz olarak devam edecektir.
2-Kayıt olan öğrenci, Tema Kolejinden mezun olana kadar hiçbir disiplin suçuna
karışmayacak ve disiplin cezası almayacaktır. Disiplin cezası verilmesi halinde öğrencinin
taahhüt kapsamından çıktığı ve başarısız olması halinde ücret iadesi talep edemeyeceği
hususunu öğrenci velisi kabul etmiş sayılmaktadır.
3- Öğrenci, okul idaresi ve ölçme değerlendirme birimi tarafından verilecek haftalık en
fazla 25 saat olarak belirlenebilen grup veya bireysel etütlerin her dönemde en az %85’ine
katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin katılımının belirlenen oranın altında kalması halinde
taahhütten yararlanması olanaksız olduğu gibi, öğrenci sağlık raporu, mücbir sebeplerle
mazeret vs bir nedenle dahi eğitime katılamamış veya katılımı istenilen oranın altında kalmış
ise taahhütten yararlanma olanağını kaybeder. Zira Tema Koleji başarının sağlanabilmesi söz
konusu eğitimlere katılmayı zorunlu kıldığından katılım sağlanmamasının ya da katılımın
belirlenen oranın altında kalmasının hangi nedene dayandığının iş bu taahhüdün geçerliliği
bakımından bir önemi bulunmamaktadır.
4-Öğrencinin 3. Bentte belirlenen etütler dışında kalan olağan eğitim günlerinde de
devamsızlık yapmaması asıl olup, günlük eğitime öğrencinin raporsuz bir şekilde
devamsızlığı bir eğitim öğretim döneminde en fazla beş tam gün olabilir. Öğrencinin raporlu
devamsızlığı ise bir eğitim öğretim yılında en fazla 15 gün olabilir. İş bu hüküm ilke olarak
belirlenen devamsızlık kriterlerine uyulmaması durumunda öğrencinin taahhüt kapsamından
çıktığı ve başarısız olması halinde ücret iadesi talep edemeyeceği hususu iş bu sözleşmeyi
imzalayan veli tarafından kabul edilmiş sayılır.
5- Öğrenci, Tema Kolejinin belirleyeceği ve yılda 3 sefer düzenlenecek 11. ve 12.
sınıflara özel şehir içi veya şehir dışı eğitim kamplarının en az üçte ikisine katılmakla
yükümlüdür. Sağlık nedenleri ya da mücbir sebeplerle dahi kamplara belirlenen oranda
katılım sağlanmaması halinde öğrencinin taahhüt kapsamından çıktığı ve başarısız olması
halinde ücret iadesi talep edemeyeceği bizzat velisine bildirilir.
6- Öğrencinin her dönem için ağırlıklı not ortalaması 85 puan altına düşmemesi
gerekir. Hangi sebeple olursa olsun bahis konusu derslerde dönemlik ağırlıklı not
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ortalamasının 85 puanın altına düşmesi durumunda öğrencinin taahhüt kapsamından çıktığı ve
başarısız olması halinde ücret iadesi talep edemeyeceği bizzat velisine bildirilir.
c-Mezuniyet Dönemi
1- Öğrenci 12. sınıftan mezun olurken YKS sınav sistemine göre TYT ve AYT olmak
üzere her iki sınava da girmekle yükümlüdür. Aksi halde öğrencinin iş bu taahhüt
kapsamından çıktığı ve başarısız olması halinde ücret iadesi talep edemeyeceği hususu velinin
kabulündedir.
2- Öğrenci girmiş olduğu bu sınavlarda kurallara uygun davranmak ve geçerli bir puan
almakla yükümlüdür. Bu puanın alınamaması halinde öğrencinin taahhüt kapsamından çıktığı
ve başarısız olması halinde ücret iadesi talep edemeyeceği velinin kabulündedir.
3- Herhangi bir nedenle sınavı geçersiz sayılan veya sınava girmeyen/giremeyen
öğrenci bu taahhütten yararlanamaz ve dolayısıyla Tema Kolejine ödemiş olduğu eğitim
ücretlerinin iadesini talep edemez.
4- İş bu sözleşmedeki tüm şartlara riayet ederek taahhüt kapsamında olan öğrenci,
gireceği ilk YKS sınavında %2 lik dilime girememişse, Tema Koleji gerekli gördüğü takdirde
para iadesi yapmaz ve ikinci YKS sınav sonucunu bekleyebilir. 2. YKS sınavında da % 2’lik
dilime girilememesi halinde Tema Koleji para iadesi yapacaktır. Bu iade takip eden yılın
sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip velinin başvurusundan itibaren en geç 1 ay
içerisinde Tema Koleji tarafından gerçekleştirilecektir.
5- Öğrenci, Tema Kolejinden mezun olduktan sonraki senesinde şayet yüzde 2’lik
dilim içerisine girememişse ve yurtdışında veya KKTC’de bir üniversite tercihinde
bulunacaksa para iadesi yapılmayacaktır.
6- İş bu sözleşme imzalandığı tarihte bulunan sınav sistemi ve müfredat uyarınca
düzenlenmiş olup, devam eden süreçte idarece müfredat ve/veya sınav sisteminde değişimler
de sözleşmenin eki niteliğinde olacak ve gerekli görülürse uyarlanacaktır. Uyarlanacak bu
maddeleri Tema Koleji değiştirme ve/veya düzenleme hakkını saklı tutar.
d-Burs ve Mezuniyet Sonrası Bursluluk
1- Tema Koleji her sene yaptığı kabul sınavında tamamen veya kısmi burslu öğrenci
alabilir.
2- Öğrencinin kazanmış olduğu bu burs, hangi eğitim öğretim yılı için sınava girdiyse o
yıl için geçerli olacaktır.
3- Burslu öğrenci her yıl yapılacak olan kabul sınavına girmekle yükümlüdür. Bursun
devam edebilmesi herhangi bir doğru cevap, sıralama veya net gözetilmeksizin
tamamen Tema Koleji Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.
4- Burs kesilmesi durumunda dahi ilk başta kazanılan taahhüt, sözleşmenin a, b ve c
maddelerinde belirtilen gerekli şartlar dışına çıkılmadığı takdirde devam edecektir.
5- Taahhütlü olup burssuz olan bir öğrenci sonraki dönemlerde yapılacak olan kabul
sınavlarına girip burs kazanabilir. Ancak bu öğrenci girdiği kabul sınavında başarısız
olursa taahhüt hakkını da kaybeder.
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e- Üniversite Dönemi Karşılıksız Eğitim Bursu
Tema Koleji üniversite sınavında aşağıdaki başarıları elde etmiş olan öğrencilerine 4
yıllık lisans eğitimleri boyunca;




1-100’de olan tüm öğrencilerine aylık 1500TL,
101-500’de olan tüm öğrencilerine aylık 1000TL,
501-1000’de olan tüm öğrencilerine aylık 500TL,

burs verecektir. Bu burs öğrencinin Tema Kolejinde eğitim gördüğü yıl sayısı kadar olmak
üzere her yıl için 9 ay burs ödemesi yapılacaktır.

f- Son Hükümler
İş bu sözleşme 4 sayfa, 3 ana madde, 5 ara madde 19 alt maddeden oluşmakta ve tüm
hükümleri taraflarca müzakere edilerek ….../…../..……. tarihinde imza altına alınmıştır.

TEMA KOLEJİ
( Eron Öz. Eğt. Öğr. ve Sağ. Hizm.
Tic. Ltd. Şti.)

VELİ
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