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VELİ UZLAŞMA FORMU  

Misyonumuz:  
Okulumuzun misyon ve amaçları, okul topluluğumuzu tanımlamakta ve eğitim programımıza rehberlik 
etmektedir: ENKA Okulları’nın misyonu, öğrencilere, kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye, düşünce 
ve eylem özgürlüğünü geliştiren zihinsel ve ahlaki alışkanlıklar sergilemeye, Türkiye’nin ya da vatandaşı 
oldukları ülkelerin önde gelen yurttaşları olmaya hazırlayacak ve teşvik edecek düşünsel ve davranışsal 
temelleri kazandırmak.   

Okul Felsefemiz:  
ENKA Okulları’nın varoluş amacı, çocukların ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemektir. 
Bireyler şefkat, destek ve saygı gördükleri bir toplumda başarılı olurlar. Eğitim-öğretim programımız, 
öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenmeyi vurgular. Programımız, öğrencilerin, bilgilerinden ve akademik 
becerilerinden yararlandıkları sorgulama yoluyla, zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar. Öğrencilere, 
davranışlarının sorumluluklarını üstlenmeyi ve kendi öğrenimlerine ilişkin planlar yapmayı öğretir. 
Merakı, araştırmayı, keşfi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlarız. Öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler, okulun yaşamına ve misyonun gerçekleştirilmesine katılarak kendini yaşamboyu öğrenmeye 
ve hizmete adamış bir topluluk haline gelmeye teşvik edilirler.  

VELİ TAAHHÜDÜ  
  
Okulumuzun misyon ve felsefesi, okul topluluğumuzu tanımlar ve programımıza rehberlik eder. 
Çocuklarımızı yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri için teşvik eder ve destekleriz.   

Okulunuzun misyon ve felsefesiyle mutabık olduğumu; ben ve ailemin ENKA Okulları’nın temel ilke ve 
değerlerini destekleyeceğimizi; okulun benimsediği ve kullandığı eğitim ilkelerini ve uygulamalarını 
anladığımı kabul ederim.   

Veli ve öğrenci el kitabını okuyup anladığımı, belirli zamanlarda okul tarafından uygulanıp yayınlanan 
okulun politika ve prosedürlerini destekleyip ve bunlara uyacağımı beyan ederim. Çocuğumun okulun 
tüm kural ve politikalarına uymasını sağlayacağımı ve bu kural ve yönetmelikleri ihlal ettiğinde okulun 
disiplin politikasını destekleyeceğimi taahhüt ederim.   

ENKA Okulları, işleyişi okul ücretlerine dayanan, kar amacı gütmeyen bir kurumdur.   

Kayıt takvimi doğrultusunda tüm okul ücretlerini zamanında ödeyeceğimi taahhüt ederim.   

VELİ SORUMLULUKLARI  

Biz, veliler olarak, çocuklarımızın öğrenmesini aşağıdaki şekilde destekleyeceğiz:  



 

 

• Çocuğumun akademik, duygusal, davranışsal ve sosyal durumları ile ilgili okul yönetiminin 
düşünce ve tavsiyelerini dikkate alacağım ve yerine getireceğim.  

  
• Öğrenci okul listeleri okul tarafından öğrencinin gelişimi ve sınıflardaki grup dengesi dikkate 

alınarak yapılır ve tanışma gününde duyurulur.  Bu karara saygı duyacağım.   
  
• Çocuğumun fiziksel ve duygusal sağlığını etkileyebilecek tüm değişiklikler hakkında okula bilgi 

vereceğim.  
  

• Çocuğumun diğer öğrencilere fiziksel ve duygusal zarar vermesi durumunda okulla iş birliği 
yapacağım ve gerekli önlem ve desteği sağlayacağım.  

  
• Veli olarak okul kampüsü içinde herhangi bir öğrenciye sözel ve fiziksel müdahalede 

bulunmayacağım, gerekli durumlarda sorunun çözülmesi için okul idaresini bilgilendireceğim.  
  
• Çocuğumun hastalık gibi önemli bir mazereti olmadıkça devamsızlık yapmadan okula 

zamanında gelmesini sağlayacağım.   
  
• Çocuğumun okul demirbaş, eşya ve araç-gerecine zarar vermesi durumunda oluşan maddi zararı 

karşılayacağım.  
  
• Boşanma, velayet hakları, adres değişikliği ile, kimlik ve iletişim bilgilerimde oluşabilecek tüm 

değişiklikleri okul idaresine zamanında bildireceğim.   
  
• Veli olarak okul saatleri içerisinde belirtilen yerde bekleyeceğim.  

  
ÖNEMLİ BİLGİ  

• Anne babası yasal olarak ayrılmış öğrencilerle ilgili uygulamalarda okul, velayeti elinde 
bulunduran ebeveyni muhatap alır. Bu durumda; mahkeme karar belgesinin bir (1) nüshası 
okula teslim edilmelidir.  

• Lütfen aşağıda durumunuza uygun olan seçeneği işaretleyiniz ve boşanma ya da ayrılık 
durumu söz konusu ise velayete ilişkin evrakları formunuza ekleyiniz.  

  
        Öğrencinin ebeveynleri birbiri ile evli  

        Öğrencinin ebeveynleri boşanmış   

        Öğrencinin ebeveynleri ayrı yaşamakta  

• Velayeti elinde bulunduran velinin çocuğu ile ilgili özel isteklerini bir dilekçe ile okula iletmesi 
zorunludur.  



 

 

OKUL İDARESİNİ BİLGİLENDİRMEK İSTEDİĞİM ÖZEL HUSUSLAR   
 
 
 
 

 

Ben ENKA İlkokulu velisi olarak yukarıda yazılı olan tüm maddeleri okudum. Bu sorumlulukları her 
koşulda yerine getirmeyi taahhüt ediyorum.  

                Velinin  

                Adı Soyadı : ...............................  
    

                      İmza  : .......................................  

  


