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2015-2016 EğtirrrÖğetim ylı yaz okulu öğetim ücretleri Ytilseköğetim Yürüftne Kurulu'nurı
topl antı s ında görüşül erek uygun bulunmuştın.
"0 5 .20 1 6 tarihli
Söz konusu Yürütrne Kıırulu Kararı gereğ ikinci öğetim programına kayıtlı olmakla birlikte

birinci öğetim programına kaytlı öğencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci öğetim
öğencilerinden de birinci öğetim öğencilerinin ödedikleri tutarda Yaz Okulu ücreti alınması hususunda
bilgilerinizi ve gereğni rica ederim
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