
 

 

BOĞAZHİSAR EĞİTİM KURUMLARI 
2022 YILI YAZ OKULU ŞARTNAMESİ 

 

• Yaz okulu 20 Haziran 2022 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasından Boğazhisar Eğitim 
Kurumları Sarıyer kampüsünde yapılacaktır. 

• Yaz okulu 20 Haziran 2022  -  08 Temmuz 2022 tarihleri arasında 3 hafta,                             
18 Temmuz 2022 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında 4 hafta olmak üzere,  toplamda 7 hafta 
uygulanacaktır.  

• Yaz okuluna 5 Yaş (2017 doğumlu) – 13 Yaş (2009 Doğumlu) arası tüm öğrenciler başvuru 
yapabilir. 

• Yaz okulunda öğrencilere yaş ve sınıf seviyesine göre gruplandırılarak eğitim verilecektir.  
• Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin en az 3 hafta katılım sağlaması eğitsel verimlilik 

açısından gereklidir.  
• Yaz okulu haftalık 1.500 TL olarak ücretlendirilmiştir. 
• Boğazhisar Eğitim Kurumları öğrencilerine yaz okulu kayıt ücreti haftalık 1.000 TL’dir.  
• Başvurular web sitemiz üzerinden ya da yüz yüze gerçekleştirilecektir. 
• Yaz okuluna kesin kayıtlar; okulumuzun banka hesaplarına ödeme yapılarak gerçekleştirilir. 
• Hesap Bilgileri:  

BOĞAZİÇİ İLİM VE KÜLTÜR VAKIF İŞLETMESİ,   TR64 0020 5000 0949 1950 9000 01 

Yaz okulu ile ilgili detaylı bilgiler ve ders içerikleri aşağıdaki gibidir. 
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