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133 YILDIR
BAŞARIYA
KAPIMIZ AÇIK
Tarsus Amerikan Koleji (TAC), 133 yıldır
“Türkiye için liderler, dünya için liderlik!” sloganıyla 
başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyor. Eğitimde 
fırsat eşitliğine önem veriyor ve tüm başarılı 
gençlerin maddi kaygılar taşımadan TAC’de eğitim 
alabilmelerini bir sosyal sorumluluk olarak görüyor.

Tarsus Amerikan Kolejinde burslar, öğrencilerin 
ihtiyacına ve başarılarına göre Akademik Başarı 
Bursu, Mali Destek Bursu ve SEV Spor, Sanat ve 
Bilim Bursu olarak değişiklik gösteriyor ve her bir 
bursun kendine özgü özel koşulları bulunuyor. Bu 
koşullara göre burs oranları değişiklik gösteriyor ve 
okul ücretinin %100’ünü aşan (eğitim masraflarının 
tümünü karşılayan) oranlara ulaşabiliyor. 



1. •

Lisemize kayıt yaptırma 
koşullarını sağlayan ancak 
yeterli maddi olanakları 
olmayan öğrenciler için 
verilen burslardır. Mali Destek 
Bursu’na her yıl yeniden 
başvuru yapılır. Öğrencinin 
sınıfını geçmiş olması ve 
disiplin cezası almamış olması 
bursun devamı için gerekli 
koşullardandır.

1. Mali Destek Bursu başvuru formu çıktısı (imzalanmış olarak) 

2. E-devlet üzerinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi (Nüfus ve Vatandaşlık işleri 
Genel Müdürlüğü’nden alınmış Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama / Aile / Vukuatlı)

3. Aile bireylerinin;  
 • Çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri (bir önceki takvim yılını içerir toplam   
 ve içinde bulunulan yıla ait güncel gelir belgesi) 
 • Emeklilik durumu var ise emeklilik belgesi ve maaşın yatırıldığı bankadan    
 alınmış resmi belge 
 • Çalışmıyor ise e-devlet Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama

4. Anne-baba ya da başvuruyu yapan kişi serbest meslek sahibi ise iş yerine ait en son tarihli 
ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi

5. Aile bireylerine (anne-baba) ait e-devlet üzerinden alınmış olan gayrimenkul dökümü (Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınmış Tapu Bilgileri Sorgulama isimli ekran görüntüsü 
(Taşınmaz Listesi -Hisse Bilgileri-Şerh, Beyan, Rehin Dökümü) 
 • Gayrimenkullere ait emlak (e-belediye sistemi üzerinden Borç Bilgileri    
 Sorgulama ve Tahsilat Bilgileri Sorgulama ekran görüntüleri) e-belediye    
 sistemine kayıtlı olmayanlar için en son ödenen emlak vergisi makbuzu, (makbuz   
 sunulmaması durumunda açıklama yazılması)

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) 
 • Ev aile bireylerinden birine ait ise en son ödenen emlak vergisi makbuzu,    
 (e-belediye üzerinden borç bilgileri sorgulama ekranı ve Tahsilat bilgileri    
 sorgulama ekran görüntüleri) e-belediye sistemine kayıtlı olmayanlar için en son   
 ödenen emlak vergisi makbuzu, 
 • Diğer hallerde ikamet edilen konutun belirtilmesi (lojman vb.)

7. Aile bireylerine (anne-baba) ait e-devlet üzerinden alınmış araç sorgulama ekran görüntüsü 
(Türkiye Noter Birliği’nden alınmış Adıma Tescilli Araç Sorgulama) ve araç ruhsat fotokopisi 

8. Anne-baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı

9. Hastalıkla ilgili raporlar (eğer ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa)

10. Başka bir özel okul veya vakıf üniversitesinde okuyan çocuğunuz varsa ve burs alıyorsa, 
burs aldığına dair o kurumdan alınmış resmi belge

11. Kredi borç dökümanı

12. Mali Destek Bursu Taahhütnamesi (Ek:5),  
Özel Öğrt. Krm. Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Formu (Ek-7) 

Burs için istenen evraklar;

Oran ve Kapsam
Okul ücretinin %10-%100’ünü 
kapsar. İhtiyaç halinde yemek, 
servis, kitap ve üniforma 
masrafları da karşılanır.

Mali Destek
Bursu

140 Öğrenciye

Milyon TL
tutarında burs verilmiştir.

4.5
Hangi burslarla
birleşebilir?
Tüm burslarla birleşir.

2020-2021 yılında



https://drive.google.com/file/d/1xS--WopkKv_FAUMXEnYYTAZMLhg0feYJ/view?usp=sharing

Lisemize kayıt hakkı kazanan 
ve/veya hâlihazırda öğrenimini 
lisemizde devam ettiren, 
belirlenen kriterlerde aktif spor, 
sanat ve bilim faaliyetlerine 
devam eden öğrencilere lise 
eğitimleri boyunca verilen 
burslardır.

Spor Bursu kapsamında;
Sporcu bursundan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da 
satrançta Milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekmektedir; 
bayrak yarışları takım sporu kategorisine girmemektedir.

1. Milli Takım oyuncusu ise milli sporcu olduğuna dair belge

2. Milli Takım kampına çağrıldığına dair belge

3. Türkiye Şampiyonaları’nda dereceye girdiğine dair resmi belge

4. Olimpik branşlarda Türkiye rekoru kırdığına dair belge

Her eğitim-öğretim yılında, öğrencinin Milli Takım oyunculuğu ve Okul Takımı 
oyunculuğu devam ettiği sürece burs otomatik olarak yenilenir. Öğrencilerin 12. sınıfta 
Okul Takımı’ndan ya da 11 veya 12. sınıfta Milli Takım’dan ayrılmaları durumunda, 
bursları bu sınıflar için de devam eder. Takım sporlarında, kulüp derecesi sayesinde 
burs alan öğrencilerin, kulüp oyunculuklarının devamı gerekmektedir. Takım sporlarında 
Milli Takım kampına çağrılıp, takıma seçilmeyen öğrencilerin bursu ertesi sene 
yenilenmez.

Sanat Bursu kapsamında;
1. Mezun ise, Devlet Konservatuvarından mezuniyet belgesi

2. Öğrenciliği devam ediyorsa, Devlet Konservatuarı öğrenci belgesi

3. Birleşmiş Milletlerin uluslararası yarışmalarında ilk üç dereceye girdiğini belgeleyen 
sertifika/resmi yazı

Sanat dallarına uygun olarak, okul faaliyetlerine katkı sağladığı sürece, konservatuvar 
eğitimi alanların, bu eğitimleri devam ettiği sürece bursu otomatik olarak yenilenir. 
Öğrenci, lisemizde öğrenciliği devam ederken konservatuvardan mezun olursa ya da 
okula kayıt yaptırdığında mezun olmuşsa, bursu liseden mezun olana kadar otomatik 
olarak yenilenir.

Bilim Bursu kapsamında;
4. TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatı veya Ulusal Proje Yarışması’nda ilk üç dereceye 

girdiğini belgeleyen sertifika/resmi yazı

Öğrencinin ilgili kulüp faaliyetlerinde ve okulun belirleyeceği bilimsel projelerde etkin 
şekilde görev alması halinde burs her sene yenilenir.

Oran ve Kapsam
Okul ücretinin %50’sini kapsar.

Spor, Sanat 
ve Bilim 
Bursu

9 Öğrenciye

Hangi burslarla
birleşebilir?
Giriş Başarı / Ara Sınıf,
Başarı Bursu, Mali Destek Bursu

2020-2021 yılında

Bin TL
tutarında burs verilmiştir.

300

Hazırlığa kayıt hakkı kazanan öğrenciler 
için istenen evraklar ve devam şartları; 

Hazırlık öğrencileri ve ara sınıflardaki öğrenciler için başvuru koşulları
değişiklik göstermekte olup, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



Giriş Akademik Başarı Bursu:
Tarsus Amerikan Kolejine yeni kayıt olacak 
öğrencilere verilen başarı bursudur. Özel 
Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen 
takvimdeki 1. kayıt döneminde kesin kayıt 
yaptıran en yüksek puanlı ilk 8 öğrenciye 
%100 Giriş Akademik Başarı Bursu 
verilmektedir. Burs 5 yıllıktır.  Bu kategoride yer 
alan öğrencilerin başarı burslarının devamı için 
sınıflarını geçmeleri ve disiplin cezası almamış 
olmaları gerekmektedir.
 

Ara Sınıf Akademik Başarı Bursu:
TAC’de halen ara sınıflarda okumakta olan 
öğrencilerden, bir önceki ders yılının sonunda 
kendi sınıf seviyelerinde en yüksek yıl sonu 
not ortalamasını sağlayan ilk 3 öğrenci, 
Ara Sınıf Akademik Başarı bursundan 
faydalanabilmektedir.
Bir yıl süreli olan bu bursa başvurabilmek için 
öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları 
gerekmektedir.

Akademik başarı bursu, liseye giriş 
sınavında en yüksek puan almış 
öğrenciler ile ara sınıflarımızda en 
yüksek yıl sonu not ortalamasını 
sağlamış öğrencilerimize verilen 
başarı bursudur. Akademik Başarı 
Bursu, Giriş ve Ara Sınıflar olarak 
iki şekilde verilmektedir.

Kesin kayıt yaptıran 
en yüksek puanlı 8 öğrenciye 

%100 oranında 
başarı bursu

Oran ve Kapsam
Giriş Başarı Bursu okul 
ücretinin %50-%100'ünü,
Ara Sınıf Başarı Bursu ise
Okul ücretinin %35'ini kapsar. 

Akademik
Başarı Bursu

113 Öğrenciye

Milyon TL
tutarında burs verilmiştir.

4
Hangi burslarla
birleşebilir?
Mali Destek Bursu,
Spor, Sanat ve Bilim Bursu

2020-2021 yılında



www.tac.k12.tr

2020’DE MEZUN OLAN HER
3 ÖĞRENCİMİZDEN 1’i BURSLUYDU

Adana Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Bahçeşehir Üniversitesi  
Başkent Üniversitesi    
Bilgi Üniversitesi  
Boğaziçi Üniversitesi    
Çukurova Üniversitesi  
Ege Üniversitesi  
Gaziantep Üniversitesi  
Hacettepe Üniversitesi    
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Marmara Üniversitesi    
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
Özyeğin Üniversitesi    
Türk-Alman Üniversitesi  
Yeditepe Üniversitesi    

Eindhoven University of Technology  
IE University - Segovia    
Imperial College London  
International University of Monaco  
Jacobs University    
Michigan State University    
Northwestern University  
Queen Mary University of London  
Tilburg University  
University of Debrecen    
University of Nottingham  
University of Toronto  
University of Twente

Onlar Türkiye’de ve dünyada en iyi üniversitelere girdiler.
Her biriyle gurur duyuyoruz.

Burslu Mezunlarımızın Bugüne Kadar Girdikleri Üniversitelerden Bazıları




