
TAC SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 

Kayıt Sürecine İlişkin Sorular: 

TAC 2020-2021 Taban Puanı nedir? 

Taban puanı, 2020-2021 Kayıt Kılavuzunda belirtilen tarihlerde web sitesinden 

duyurulacaktır. 

TAC 2020-2021 Hazırlık Sınıfı toplam kontenjanı kaçtır? 

LGS ile kabul edilen öğrencilerden toplam kontenjanımız 120 kişidir. 

Hazırlık zorunlu mu? 

Hazırlık sınıfı zorunludur. Hazırlık sınıfı, mevcut eğitim programına ek olarak, lise eğitimine 

ilişkin öğrencilerden beklenen davranış, donanım ve becerilere ilişkin bilgilerin aktarıldığı 

“lise hayatına hazırlık yılı” olarak nitelendirilebilir. 

Hazırlık sınıfında hangi dersler var? 

Hazırlık sınıfında yoğun İngilizce, 2. Yabancı Dil (Almanca veya Fransızca), Türkçe, Fen 

Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik, Bilişim Teknolojileri ve 

Rehberlik dersleri yapılmaktadır. 

Yatılılık imkânı var mı? 

Özel Tarsus Amerikan Koleji’nde yatılılık imkânı bulunmaktadır. Toplam 144 öğrenci 

kapasiteli yatakhanemiz mevcuttur. 

Kayıt öncesinde okulu gezmeye gelebilir miyiz? 

Güvenlik tedbirleri sebebiyle kampüs turu yapılamamaktadır. 

Okul tanıtım günü yapılacak mı? 

Hayır, güvenlik tedbirleri kapsamında bu sene okulumuzda tanıtım günü yapılmayacaktır. 

Online tanıtım turumuz web sitemizden paylaşılmaktadır.  

Kayıt işlemleri okulda mı yapılacak? 

Evet, kayıt kılavuzunda detaylı bilgi yer alacaktır. 

Okulunuza ön kayıt yaptırmak için ne gerekiyor? 

2020-2021 Kayıt Kılavuzunda belirtilen tarihlerde web sitesinde aktif olan linke tıklayarak ön 

kayıt sistemimiz üzerinden, ön kayıt başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır. 



Geçen yıl Tarsus Amerikan Koleji kaç puanla kapattı? 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için Türkiye geneli Erkek %11, Kız % 12’lik dilim dahilinde 

öğrenci almıştır. 

Kız ve Erkek kontenjanı ayrı mı? 

Evet. 60 Kız ve 60 erkek öğrenci alımı yapılmaktadır. 

Anne baba dışında başka biri kayıt işlemini yaptırmak isterse ne yapılması gerekiyor? 

İşlemler anne ya da baba dışında kişiler tarafından yapılacak ise, öğrencinin yasal velileri 

tarafından verilmiş vekâlete ihtiyaç vardır. 

Anne ve baba boşanmış ise kayıt işlemleri velâyet sahibi veli tarafından yapılmalıdır. Her iki 

durumda da kayıt sözleşmesinin imzalanması esnasında velâyet ya da vekâletin ibrazı 

gerekmektedir. 

Birden fazla kişiye vekalet verilmesi gerekirse ne yapmamız gerekiyor? 

Kayıt işlemini yapmak için, birden fazla kişiye vekalet vermek istediğinizde kişilerin isimleri 

tek bir vekalette olabilir. Ancak vekâlet ile işlem yapacak olanlar orijinal vekâletname ile 

işlem yapabilirler. (Fotokopi kabul edilmeyecektir.) 

Kayıt yaptırdıktan sonra başka bir okula geçiş yapmak istersek kayıt çekme süreci nasıl 

işliyor? 

Kayıt yaptırdıktan sonra (Nakil dönemi dışında) başka bir okula geçiş yapmak istenirse 

adımlar aşağıdaki şekilde oluyor: 

● Veli ya da kayıt işlemleri için vekaleti olan kişi, dilekçesini ıslak imzalı olarak

veya e-posta yolu ile okula teslim eder.

● Öğrencinin kaydı e-okul siteminde iptal edilir, yeni kayıt işlemini yapacak olan

okul öğrenciyi e-okul sisteminden çekerek kayıt işlemini tamamlar.

Kayıt çekme durumunda yatırılmış olan tutardan kesinti yapılıyor mu? 

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 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. 

Kimler kayıt çekebiliyor? 

Yukarıdaki sorularda detayları belirtilmiş, kayıt işlemi için yetkilendirilmiş kişiler, kayıt 

çekme işlemini gerçekleştirebilir. 



Okul ücretinin ödemesi nasıl yapılıyor? Kredi kartı ile ödeme seçeneği mevcut mu? 

Kayıt tarihleri süresince okulumuzda Yapı Kredi Bankası görevlileri bulunacaktır. 

Ödeme işlemlerine yönelik seçenekler aşağıda sunulmuştur: 

 Peşin Ödeme: 

Peşin ödemenin tercih edilmesi durumunda, okul ücretinin tamamı Yapı Kredi Bankası 

hesabına transfer ya da kredi kartı ile ödenebilecektir. 

 Taksitli Ödeme; 

Worldcard özelliği taşıyan kredi kartlarıyla yapılması koşulu ile taksitli ödeme 

yapılabilecektir. 

Yapı Kredi Bankası Kredili Mevduat Hesabı ile (TEST) taksitli ödeme yapılabilecektir. 

Taksitli ödemenin peşinatı, Yapı Kredi Bankası hesabına transfer ya da kredi kartı ile 

ödenebilecektir. 

Okul forması, ders kitapları, yemek ve servis hizmetleriyle ilgili süreç nasıl işliyor? 

Okul üniforması kampüs içinde bulunan mağazamızdan temin edilebilmektedir. 

Kitap siparişi ile ilgili; kayıt işlemi tamamlandıktan sonra velilerimizle paylaşılacak olan 

dokümanda detaylı bilgiye erişilebilecektir. 

Yemek ve servis hizmetleri ile ilgili bilgilendirme daha sonra e-posta ile paylaşılmaktadır. 

Mali Destek Bursu imkanları nelerdir? 

Mali Destek Bursu, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Burs Yönetmeliğinde tarif edilen kriter ve 

uygulama esaslarına göre verilir. Burs komitesinin değerlendirmesine girebilmek için birinci 

ön kayıt döneminde, ön kayıt forumun altında yer alan “Burs için başvurun” alınını tıklayarak 

başvuruların yapılması gerekmektedir. Bir yıllık burstur. Tüm başvurular okulun burs 

komitesince değerlendirilir. Bursa uygun bulunan başvurulara tespit edilen ihtiyaç 

doğrultusunda %10 ile %100 arasında değişen oranlarda tahsis yapılır. Mali Destek 

Bursu’ndan bir seneden fazla yararlanmak isteyenler, her sene başvurularına yenilemeli ve 

değerlendirme sürecine katılmalıdırlar. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası 

almamış olması bursun devamı için zorunlu koşullardır. 

Mali Destek Bursu için Gerekli Belgeler listesini görüntülemek için tıklayınız. 

TAC Burs Broşürü için tıklayınız. 

https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20200326Mali-Destek-Bursu-Basvuru-Belgeleri.pdf
https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20200529tac_burs_brosuru_web_2905.pdf


Spor, Sanat ve Bilim Bursu var mı? 

Evet. Lisemize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâli hazırda öğrenimini lisemizde devam ettiren, 

belirlenen kriterlerde aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencilere lise 

eğitimleri boyunca verilen burs imkanları mevcuttur. SEV Burs Broşürü için tıklayınız. 

Eğitim sistemi ve imkanlarına ilişkin sorular: 

Tarsus Amerikan Koleji’nin farkı nedir? 

1888 yılında kurulan Tarsus Amerikan Koleji Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın dört lisesinden 

biridir. Diğer liseleri (Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve SEV Amerikan 

Koleji) 1800’lü yılların ortalarında kurulmuş köklü eğitim kurumlarıdır. TAC, geçmişten 

alınan uzmanlığın ışığında deneyimli ve güvenilir bir kadro tarafından yönetilir. Eğitim 

kadrosu Türk ve yabancı adaylar arasından akademik ve bireysel yetkinlikleri dikkate 

alınarak seçilir. TAC'de Türkçe ana dil yanında birinci yabancı dil olarak İngilizce ve ikinci 

yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca öğrenen öğrencilerimiz TOEFL, IELTS, SAT 

Avrupa Dil Pasaportu gibi uluslararası dil sınavlarını başarıyla verir. TAC bilimsel 

çalışmalara (TÜBİTAK Yarışmaları, CERN ziyareti, uluslararası sınavlar, bilimsel 

seminerler, bilim fuarları) desteği ve katılımıyla tanınır. TAC'de teknoloji eğitimin bir 

parçasıdır, tüm sınıflarda SmartBoard bulunur, öğretmenler derslerinde dizüstü 

bilgisayarlarını kullanırlar. 9. sınıfta başlayan üniversite yolculuğu üniversite danışmanlarının 

rehberliğinde hedefe ulaşana kadar devam eder. Fuarlar, okul ziyaretleri ve kariyer günleri ile 

yurt içi ve yurt dışındaki okulları tanıyan öğrenciler, yetenek ve hedeflerine uygun okulu 

seçer, danışmanlarının yardımıyla başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlar. Bütün bu etkinlikler 

içinde yer alarak öğrenciler kendilerini ait hissettikleri bir ortamda mutlu bir eğitim hayatı 

sürerler. Aynı zamanda sosyal roller üstlenip, özgüven, ekip çalışması ve liderlik yetenekleri 

geliştirerek geleceğe hazırlanırlar. 

Tarsus Amerikan Koleji, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 1,5 asırlık köklü eğitim geçmişine 

inovatif bir yaklaşım sunma hedefiyle yola çıkmış ve çok kısa sürede büyük başarılara imza 

atmıştır. Bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği, toplumsal değişimin sürekli yaşandığı 

dünyamızda, donanımlı, kendine güvenen, yaratıcı ve sorumluluklarının bilincinde olan 

bireyler yetiştirmektedir. 

IB Diploma Programı seçeneği var mı? Hangi kapsamda veriliyor? 

TAC, Mayıs 2004’de IB Dünya Okulu olmuştur. Bu program; denge, derinlik ve genişlik 

bileşimi sunmaktadır. Çünkü öğrenciler altı farklı disiplinden altı konu seçebilmekte, bunların 

üç tanesi Yüksek Düzeyde (HL) ve üç tanesi Standart Düzeyde (SL) alınabilmektedir. 

https://www.sevkoleji.k12.tr/ckfinder/userfiles/files/Bilim-Spor-Sanat%20Bursu.pdf


Eğitim kadrosu nasıl? 

2020-2021 öğretim yılında okulumuzda 81 öğretmen görev yapmaktadır. Uluslararası 

öğretmenler, İngilizce ve diğer branşlarda derslere girmektedir. Eğitim kadrosu, öğrencilerin 

akademik hayatlarında olduğu kadar iş ve sosyal hayatlarında karşılarına çıkacak olan çok 

katmanlı problemleri çözebilme becerisi kazanmalarını önemser. Bunun için öğrencilerin 

birçok aktivitede görev almasını sağlar ve problem çözme becerisi yüksek, sorumluluk 

alabilen, geleceğe hazır gençler yetiştirirler. 

 
TAC Spor Kompleksi tüm öğrencilerin kullanımına açık mı? 

TAC, öğrencilerine fitness, pilates, basketbol, tenis, voleybol, futbol, masa tenisi gibi spor 

dallarıyla uğraşabilecekleri geniş bir spor kompleksi sunmaktadır. Onların sporun sağlık için 

önemini kavramaları, takım çalışmasını öğrenmeleri ve liderlik davranışları geliştirmeleri 

amacıyla kapalı spor salonumuz hem hafta içi hem de hafta sonu kullanıma açıktır. 

 
Ders dışı etkinlikler nelerdir? 

Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitimin en önemli parçalarından biri de toplum hizmeti 

çalışmaları, kulüpler ve ders dışı etkinliklerdir. Öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve 

yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan, bilim, sanat, kültür ve sosyal alanlarında 50'ye 

yakın kulüp vardır. Öğrenciler dilerlerse kendi kulüplerini açma şansına sahiptirler. 

 
Derslerin tümü İngilizce mi? 

Türk kültür ve uygulamalı dersler dışındaki dersler İngilizce olarak verilmektedir. 

 
İkinci yabancı dil olarak hangi seçenekler var ve hangi seviyede eğitim veriliyor? 

Almanca ve Fransızca seçenekleri sunulmaktadır. Hazırlık, 9. ve 10. sınıf seviyelerinde 

haftada 4 saat 2. yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, mezun olana kadar 

kendilerini bu dillerde rahat ve doğru ifade edebilecek seviyeye ulaşarak bu kültürleri 

yakından tanıma fırsatı bulurlar. Kendi seviyesine uygun olan uluslararası dil yeterlilik 

sınavlarına girerek dil becerilerini belgeleme imkanına sahip oluyorlar. Fransızca sınavımız 

DELF A2- B1, Almanca sınavlarımız ise TELC A2 ve Goethe-Zertifikat B1 olarak 

sunulmaktadır. 

 
Öğrencilere kariyer planlaması konusunda ne gibi destekler veriliyor? 

TAC’de öğrencilerin lise eğitimleri boyunca ilgi, yetenek, akademik donanımlarına uygun 

kariyer seçenekleri belirleyerek, hedefleri doğrultusunda doğru tercihler yapabilmeleri 

amacıyla çeşitli programlar gerçekleştirilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı üniversite danışmanlığı 

birimlerinin desteğiyle kariyer danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Her yıl geleneksel olarak 

mezunlarımızın katılımı ile kariyer günü düzenlenmektedir. 



Okulunuzda uygulanmakta olan BYOAD nedir? 

BYOAD (Bring your own Apple Device) öğrencilerin, öğrenme amaçlı, kendi kişisel Apple 

cihazlarını okula getirdikleri 1:1 öğrenme modelidir. Dijital araç ve kaynakları kullanarak, 

öğrenciler işbirliği içinde çalışabilir, üretebilir, paylaşabilir ve etkinliklerde aktif katılım 

sağlayabilir. 

 
Öğrenciler genelde yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı öğrenim görmeyi tercih 

ediyorlar? 

Öğrencilerin merak ve ilgi alanlarına göre yüksek öğrenim için tercih edilen ülkeler, bölümler 

ve üniversiteler yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 

Üniversite Sonuçları dökümanına ulaşmak için tıklayınız. 

 
Topluma hizmet projeleri için her öğrencinin görev alacağı standart bir uygulama var 

mı? 

Tarsus Amerikan Koleji’nin hedeflerinden biri öğrencilerin “yaşamları boyunca insanlığa 

hizmet amacıyla gönüllü yardım kuruluşlarında yer alan bireyler olarak yetişmelerini 

sağlamaktır.” Okulun devraldığı mirasta topluma hizmet hem akademik hem de ders dışı 

programlar büyük önem taşır. Tüm öğrencilerin sosyal hizmet projelerinde etkin rol almaları, 

mezun olana kendi projelerini oluşturarak yürütmeleri ve sonuçlandırmaları beklenmektedir. 

Yıl içinde hazırlık sınıflarından 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin en az bir toplum hizmet 

projesinde yer alması beklenmektedir. 

 
Öğrenciler TAC’nin mezun ağından yararlanabiliyor mu? 

TAC mezunlarına özel olarak yapılandırılmış olan SEVConnect platformu sayesinde 

öğrenciler mezun oldukları ilk günden itibaren bu platform sayesinde öğrenim gördükleri 

ülkede bulunan mezunlarla iletişim kurma, deneyimli mezunlardan, sektör, uzmanlık alanı ve 

şirket bazlı mentorluk alma, platformda açılan staj/iş ilanlarına başvurabilme, mezunlara özel 

etkinliklerden haberdar olma gibi birçok fırsata sahip olarak SEV’in 20.000 kişilik mezun 

ağına katılırlar. 

 
Ayrıca IB öğrencilerimiz dünyanın 156 farklı ülkesinden 1.2 milyondan fazla IB mezun 

ağına dahil olurlar. 156 ülkeden birçok okulun dahil olduğu IB organizasyonu, dünyanın  

her köşesinden farklı kültürden insanlar barındırmaktadır. Bugüne kadar dünyanın her 

yerinden yaklaşık 1.2 milyon mezunu bulunan IB programları, dünya genelindeki öğrencileri 

farklılıklarıyla diğer insanların da haklı olabileceğini anlayan etkin, merhametli ve yaşam 

boyu öğrenmeye açık bireyler olmaya teşvik eder. 

Mezun ağı için: https://www.ibo.org/ib-graduates/ 

 
Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı nedir? 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için ortalama öğrenci sayılarımız: ortalama 16-24 kişi 

arasında değişmektedir. 

 

https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20200630UNI_FAKULTE_DAGILIMI_OSYS_2019__X_GUNCELLEME_30HAZIRAN2020.pdf
https://www.ibo.org/ib-graduates/

