
 

 

 

 

 
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı hazırlık sınıfı mali kayıt süreci işlemlerinizin daha hızlı ve 
kolay yapılabilmesi amacı ile aşağıdaki konuları dikkatinize sunarız.   

 
Kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencimizin velisi tarafından Öğrenci Kayıt 

Sözleşmesi’nin 

imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamayacaktır. Anne ve baba 

boşanmış ise kayıt işlemleri velayet sahibi veli tarafından yapılmalıdır. Eğer işlemler anne 

ya da baba dışında kişilerce yapılacak ise velileri tarafından verilmiş vekâlete ihtiyaç vardır. 

Her iki durumda da kayıt anında velayet ya da vekaletin ibrazı gerekmektedir. 

 
Kayıt için veliye ait nüfus kağıdı aslı ve fotokopisi, öğrenciye ait nüfus kağıdı aslı ve fotokopisi, 
velayet ilamı fotokopisi ve öğrenciye ait 2 adet resim getirilmesi gerekmektedir. 

 
Finansal ihtiyacını belgeleyebilen velilerimiz 26.06.2019 Çarşamba günü saat 09.00’dan, 
28.06.2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar online olarak 
https://www.tac.k12.tr/Icerik/burs-olanaklari/17  adresinden burs başvurusu 
yapabileceklerdir. İlk değerlendirme sonrası sadece uygun görülen adaylar, görüşme 
randevusu verilmek üzere 26.06.2019 ve 01.07.2019 tarihleri arasında telefonla aranacaktır. 
Görüşme zamanının kısıtlı olması nedeniyle verilen randevulara, saat bakımından uyulması 
önemli olup, telafisi konusunda garanti verilememektedir. Yazımız ekindeki listede görülen 
burs evraklarının tam ve eksiksiz olması önemlidir. 

 
Okul Ücreti Ödemesi ile İlgili Bilgiler 
 

Aşağıda belirtilen ödeme şekilleri dışındaki çek, senet vb. yöntemler ile ödeme kesinlikle 

kabul edilmeyecektir. 

Taksitli ödeme sadece kredi kartı ya da TEST-Taksitli Eğitim Sistemi ile gerçekleşecektir. 
 
Kayıt günü, okulumuzda Yapı Kredi Bankası görevlileri bulunacaktır. Banka görevlileri, peşin 
ödemenizi ve birinci taksit ödemenizi nakit olarak kabul edebilecektir. Bu ödemelerin  kredi 
kartı ile de yapılması mümkündür.  
 

 Peşin Ödeme Tercih Edilmesi Halinde: 
 

Peşin ödemeyi tercih eden velilerimizin okul ücretinin tamamını Yapı Kredi Bankası’na 
yapmış (vezneye veya havale veya EFT ile) ve ödeme dekontunu almış olması 
gerekmektedir. 

 
Ödeme işleminden sonra, okulumuz Mali İşler Ofisinde Öğrenci Kayıt Sözleşmesi 
imzalanacaktır.  

https://www.tac.k12.tr/Icerik/burs-olanaklari/17


 

 
 

 Kredi kartı ile Peşin veya Taksitli Ödeme Tercih Edilmesi Halinde: 
 

Ödemenin bankaların Worldcard özelliği taşıyan kredi kartlarıyla yapılması koşulu ile 5, 7 
veya 10 taksit ödeme planına uygun olarak kredi kartı ile tahsilat yapılabilecektir. Worldcard 
özellikli kartlar, ilan edilen kayıt tarihlerinde yapılan ödemelerde 5 taksit seçeneğine 11 aya 
kadar, 7 ve 10 taksit seçeneklerine 12 aya kadar taksit seçeneği sunmaktadır. 

 
Ödeme işleminden sonra, okulumuz Mali İşler Ofisinde Öğrenci Kayıt Sözleşmesi 
imzalanacaktır.  

 

 
 TEST Sistemi ile Taksitli Ödeme Tercih Edilmesi Halinde: 

 
5, 7 ve 10 taksitli ödeme planı için TEST seçeneği ile ödeme yapmayı planlamanız halinde 
kayıt gününüzden en 
fazla 7 gün önce Yapı Kredi Bankası web sayfası adresi üzerinden başvurunuzu 

yaparak, onay mesajınızı almanız gerekmektedir. Onay sürecinde sorun 

yaşamanız durumunda; 

 
Yapı Kredi Bankası Tarsus  Şubesi : 

Canan KILIÇ canan.kilic@yapikredi.com.tr Dahili 121 

Ahmet ARSLAN Ahmet.Arslan3@yapikredi.com.tr Dahili 111 

Tel : 0324 613 19 57 Fax: 0324 241 51 00 

 
ile irtibat kurarak 2019-2020 için kredi tanımlanabilme kontrolünü ve hazırlığını 
sağlayabilirsiniz. Banka, 1. taksit ödemenizi nakit olarak kabul edebilecektir. Bu ödemenin 
kredi kartı ile yapılması da mümkündür. 

 
Taksitli seçeneği tercih eden velilerimizin okul ücretinin 1. taksit ödemesini Yapı Kredi 
Bankası’na yapmış, diğer taksit ödemeleri için de ödeme yöntemine bağlı adımları 
tamamlamış olması gerekmektedir. 1. taksit ödemesi gerçekleşmeden, sonraki aylar için 
ödeme planı alınamayacaktır. 

 
Birinci taksit ödemesini okula yapıp banka sistemine girecek velilerin önce banka ile ilgili 
işlemleri tamamlaması, daha sonra okula gelerek ödeme yapması gerekmektedir. 

 
Her iki seçenekte de ödeme işlemlerinden sonra, okulumuz Mali İşler Ofisinde Öğrenci Kayıt 
Sözleşmesi 
imzalanmalıdır. Kayıt dönemi içinde sözleşmesini imzalamayan ancak ödemesini yapmış 
velilerin, ödemeleri iade edilecek ve öğrencinin kaydı yapılmamış sayılacaktır. 

https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/taksitli-egitim-sistemi


 

 
 

 Peşin ödeme yapmak ya da 1. taksit ödemesini banka kanalı ile gerçekleştirmek 
isteyen velilerimiz için hesap numaramız aşağıdaki gibidir: 

 
Banka ve Şubesi : YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. TARSUS ŞUBESİ (074) 

IBAN No : TR31 0006 7010 0000 0061 4295 43 

Hesap Adı : SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM A.Ş. ÖZEL TARSUS AMERİKAN 
KOLEJİ 
Açıklama : ÖĞRENCİ ADI SOYADI 

 
 

 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına ait elektronik faturalar, peşin ödeme yapanlar da 
dahil olmak 
üzere Eylül-Haziran döneminde 10 eşit taksitte tanzim edilerek e-mail adreslerinize 
gönderilecektir. 

 
 SEV Okulları’nda okuyan kardeşlerden biri hariç, diğerleri %10 okul ücreti indirimi 

imkânından faydalanabilecektir. Ancak kardeşlerden birinin maddi destek bursu 
almaya hak kazanmış olması halinde, bu indirim uygulanmayacaktır. İndirimden 
yararlanmak için, kardeşlerin nüfus cüzdanı fotokopilerinin ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

 
 MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki 56. madde gereği; öğretim yılı 

başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı, öğretim yılı başladıktan 

sonra ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan 

miktarın dışındaki kısmı iade edilecektir. 

 Kayıt işleminin yapılabilmesi için kayıt sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. 
Aksi halde kayıt gerçekleşmiş sayılmayacaktır. 

 
 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı için gününde ödenmeyen taksitlere aylık % 2 vade 

farkı uygulanacaktır. 
 
 Kayıt tarihlerine Kayıt Takvimi ve Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

Okul eğitim ücretimiz, ödeme tercihinize göre tüm sınıflar için aşağıda belirtilen ödeme 
planları çerçevesinde tahsil edilecektir. Okul ücretlerini TEST sistemi ile yapmayı tercih eden 
velilerimiz, peşinat ödemesini yaptıkları ayı takip eden her ayın 15’inde taksit ödemelerini 
yapacaklardır. 

 

2019-2020 Hazırlık Sınıfı Okul Ücretleri  

(KDV Dahil) 

PEŞİN 66.415 ₺ 

1+4 TAKSİT 68.850 ₺ 

1+6 TAKSİT 70.260 ₺ 

1+9 TAKSİT 72.185 ₺ 

 

 Yatılı ücretlerimiz aşağıda belirtilen ödeme planları çerçevesinde tahsil edilecektir. 
 

2019-2020 Yatılılık Ücretleri - 5 Gün 

(KDV Dahil) 

PEŞİN 22.155 ₺ 

1+4 TAKSİT 22.965 ₺ 

1+6 TAKSİT 23.375 ₺ 

1+9 TAKSİT 23.985 ₺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 Yatılılık Ücretleri - 7 Gün 

(KDV Dahil) 

PEŞİN 31.660 ₺ 

1+4 TAKSİT 32.820 ₺ 

1+6 TAKSİT 33.400 ₺ 

1+9 TAKSİT 34.270 ₺ 



 

 
 
Yatılı ücretine 7 gün-3 öğün yemek dahildir. Yatılı ücretlerinde kardeş indirimi uygulanmaz.  
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, kuruma kayıt yaptırıp yurttan ayrılmak 
isteyenlerden; 15 Eylül tarihine kadar ayrılanlardan hizmet ücretinin % 10’u, 15 Eylül 
sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın tamamı ve 
kalan aylara ait barınma hizmet ücret tutarının % 30’u alınır.  

 

 

MALİ DESTEK BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1- Aile bireylerinin çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri (2018 Ocak-Nisan 2019 son 
aldıkları maaş hepsi aylık bordro olarak) 

2- Veli nüfus kağıdı fotokopisi 

3- Emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge 

4- Anne ve / veya baba serbest meslek sahibi ise iş yerine ait en son tarihli ve onaylı 

vergi levhası ile son vergi dönemine ait beyannamesi 

5- Aile bireylerine ait e-devlet / Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınmış taşınmaz 
listesi-hisse bilgileri-şerh, beyan, rehin dökümü (İlk sayfa ve taşınmaz detayı) 

6- Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait banka kira ödenti dekontu 
(farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan) 

7- Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden birine ait ise için de bulunduğumuz yıla ait 
emlak vergisi makbuzu (2018 yılına ait) 

8- Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait emlak vergisi ödendi makbuzu 

9- Araç(ların) ruhsat fotokopisi (2008 öncesi araçlar değerlendirme dışı tutulmuştur.) 

( şirket aracı ise gerek yok ) 

10- E-devlet üzerinden araç sorgulama (2008 öncesi araçlar değerlendirme dışı 

tutulmuştur.) (Araç olmaması durumunda da sorgulamayı yapıp, araç olmadığının 

belgelenmesi gerekmektedir.) 

11- Anne-baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı 

12- Hastalıkla ilgili raporlar ( eğer ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık 
varsa ) 

13- Çalışmayan ebeveyn için e-devlet üzerinden alınan 4a Hizmet Belgesi 

14- Kardeşlerden özel okul ya da vakıf üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili 

kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge 

15- Mali destek başvuru formu çıktısı (imzalanmış olarak) 
 


