
 

 

 

 

          

Sayın Veli, 

 

133 yıllık geleneği ile geleceğimize yön veren gençler yetiştiren Özel Tarsus Amerikan 

Kolejine Hoş Geldiniz. 

 

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı hazırlık sınıfı mali kayıt süreci işlemlerinizin daha hızlı ve 

kolay yapılabilmesi amacıyla aşağıdaki konuları dikkatinize sunarız. Kayıt işlemleri 

sırasındaki iş birliği ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

Hazırlık kayıt işlemleri 2021-2022 kayıt kılavuzunda belirtilen asil ve yedek liste kesin kayıt 

günlerinde yapılacaktır. 

Ödeme Detayları: 

 

❏ 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul ve Yatılı Ücretleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

2021-22 Hazırlık Sınıfı Okul Ücretleri 

  OKUL ÜCRETİ KDV %8 OKUL ÜCRETİ (KDV 

DAHİL) 

OKUL ÜCRETİ (1+9 

TAKSİT) 

86.852 ₺  6.948 ₺ 93.800 ₺ 

OKUL ÜCRETİ İNDİRİMLİ 

(1+5 TAKSİT) 

   82.407 ₺  6.593 ₺ 89.000 ₺ 

OKUL ÜCRETİ PEŞİN 

İNDİRİMLİ 

   77.315 ₺  6.185 ₺  83.500 ₺ 

 

 



 

 

 

 

2021-22 5 Gün Yatılılık Ücretleri 

  YATILI ÜCRETİ KDV %8 YATILI ÜCRETİ (KDV 

DAHİL) 

YATILI ÜCRETİ (1+9 

TAKSİT) 

29.444 ₺ 

 

2.356 ₺ 

 

31.800 ₺ 

 

YATILI ÜCRETİ İNDİRİMLİ 

(1+5 TAKSİT) 

27.315 ₺ 

 

2.185 ₺ 

 

29.500 ₺ 

 

YATILI ÜCRETİ PEŞİN 

İNDİRİMLİ 

25.000 ₺ 2.000 ₺ 27.000 ₺ 

 

2021-22 7 Gün Yatılılık Ücretleri 

  YATILI ÜCRETİ KDV %8 YATILI ÜCRETİ (KDV 

DAHİL) 

YATILI ÜCRETİ (1+9 

TAKSİT) 

42.037 ₺ 

 

3.363 ₺ 

 

45.400 ₺ 

 

YATILI ÜCRETİ İNDİRİMLİ 

(1+5 TAKSİT) 

38.426 ₺ 

 

3.074 ₺ 

 

41.500 ₺ 

 

YATILI ÜCRETİ PEŞİN 

İNDİRİMLİ 

36.111 ₺ 2.889 ₺ 39.000 ₺ 

 

 

 



 

 

 

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

edilmeyecektir. 

Ödeme İşlemleri: 

❏ Peşin Ödeme (Banka Transferi)  

Okul ücretinin tamamı, aşağıda detayı verilen Yapı Kredi Bankası hesabına transfer edilerek 

ya da okulda görevli banka yetkililerine nakit yapılabilecektir. 

 

Banka ve Şubesi : YAPI KREDİ BANKASI – TARSUS ŞUBESİ 

IBAN No   : TR31 0006 7010 0000 0061 4295 43 

Hesap Adı   : SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM A.Ş.  

  ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 

Açıklama   : Öğrenci Adı Soyadı  

 

❏ Peşin Ödeme (Kredi Kartı) 

Worldcard, Axess, Bonus, Maximum kartlar, kayıt tarihlerinde bankaların varsa ilgili 

kampanyaları dahilinde tek çekim işlemi yapılacaktır. Kampanyalar, bankaların 

tasarrufundadır (*).   

 

❏ Taksitli (Kredi Kartı) 

Worldcard, Axess, Bonus, Maximum kartlar, kayıt tarihlerinde bankaların varsa ilgili 

kampanyaları dahilinde taksit seçeneklerine artı taksit imkânı sunacaktır. Kampanyalar, 

bankaların tasarrufundadır (*).   

   

❏ Taksitli (Taksitli Eğitim Sistemi TEST)  

TEST sistemini tercih eden velilerimiz, peşinat ödemelerini Yapı Kredi Bankası hesabına 

transfer ederek ya da kredi kartı ile yapabileceklerdir. 

 

Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız, taksitli ödeme sistemi ve kredi onay sürecini 

hızlandıracaktır.  

Eğer Yapı Kredi Bankası müşterisi değilseniz buraya tıklayarak bilgi edinebilir ve bankaya 

gitmeden müşteri olma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Yapı Kredi Bankası web sayfası Mobil Şube aplikasyonu üzerinden başvurunuzu yaparak, 

kredi onayı mesajınızı almanız gerekmektedir.  

TEST onay sürecinde sorun yaşamanız durumunda aşağıdaki kişilerle irtibat kurabilirsiniz. 

 

Yapı Kredi Bankası Tarsus Şubesi:  

Ahmet Arslan Ahmet.Arslan3@yapikredi.com.tr Dahili 126 

Onur Can Aydemir Can.Aydemir@yapikredi.com.tr Dahili 127  

Tel : 0324 613 19 57 Fax: 03242415100@iletisim.yapikredi.com.tr 

 

● TEST sistemi ile ödeme yönteminde taksitler, peşinat ödemesini takip eden 

ayların 15 ‘inde planlanacaktır. 

https://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/yapi-kredi-mobil-ile-aninda-yapi-kredili-olun
https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/taksitli-egitim-sistemi


 

 

 

 

● TEST ödemelerinde banka tarafından tanımlanan kredilendirmenin iptali        

durumunda , 3095 sayılı kanuna  göre belirlenmiş temerrüt faizi uygulanacaktır.  

❏ “MEB Zorunlu Öğrenci Kayıt Sözleşmesi”nin imzalanması 

Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için; okul ücretinin ödenmesi ve MEB Zorunlu 

Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi 

tamamlanamayacaktır.  

 

Tüm belgeler öğrencimizin yasal velisi tarafından imzalanmalıdır. Anne ve baba boşanmış ise 

kayıt işlemleri velayet sahibi veli tarafından yapılmalıdır. Eğer işlemler anne ya da baba 

dışında kişiler tarafından yapılacak ise, öğrencinin yasal velileri tarafından verilmiş vekâlete 

ihtiyaç vardır. 

 

(*)  

 

https://www.bonus.com.tr/kampanyalar  

https://www.axess.com.tr/axess/kampanyadetay 

https://www.maximum.com.tr/TR/kampanyalar 

https://www.worldcard.com.tr/kampanyalar 

 

 

● 2021–22 Eğitim ve Öğretim yılına ait elektronik faturalar 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.  

 

● 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.  

 

● Herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki destek mail adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.  

 

 

Mali İşler Destek Mail Adresi: tarsusmuhasebe@sev.org.tr 

 

 

Özel Tarsus Amerikan Koleji 

 

 

 

https://www.bonus.com.tr/kampanyalar
https://www.axess.com.tr/axess/kampanyadetay
https://www.maximum.com.tr/TR/kampanyalar
https://www.worldcard.com.tr/kampanyalar
mailto:tarsusmuhasebe@sev.org.tr


 

 

 

 

 

Değerli Velimiz,  

  

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında “Mali Destek Bursu” hakkından yararlanmak isteyen 

öğrencilerimiz için başvurular kabul edilecektir. 

Burs Başvuru Adımları; 

● Mali Destek Burs Başvurusu  Önkayıt başvuru linki üzerinden yapılacaktır. 

● Spor, Sanat ve Bilim Bursu Başvurusu 

Spor, Sanat ve Bı̇lı̇m burslarından yararlanmak ı̇steyen velı̇lerı̇n gereklı̇ evrakları kayıt 

öncesinde dhalvaci@tac.k12.tr adresı̇ne göndermelerı̇ gerekmektedir. Burada bulunan 

kriterlere uygunluk durumuna göre adaylara kesin kayıt öncesinde burs tahsisiyle ilgili bilgi 

verilmektedir.  

Burs komitesi, ön değerlendirme sonucuna göre telefon üzerinden burs mülakatı yapmak 

üzere sizlerle bağlantı kuracaktır. 

Değerlendirme ve onay kesin kayıt işlemlerinden önce  tamamlanacak ve sonuçlar tarafınıza 

bildirilecektir. 

İkinci adım değerlendirmenin gerçekleşebilmesi için başvuru formunun ve evrak 

listesindeki  yer alan tüm belgelerin eksiksiz ıslak imzalı halinin  kesin kayıt gününde kayıt 

görevlisine elden teslim edilmesi  gerekmektedir. 

Okul Adresi: Caminur mah. Şeiht Cengiz Topel cad. No:44 Tarsus 

Burs tahsisi ancak evrakların zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmiş olması 

durumunda yapılabilecektir. 

  

 

 

 
 
 

 

 

https://kayit.tac.k12.tr/
mailto:dhalvaci@tac.k12.tr
https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20210526TAC_BURS_BROSURU_2021.pdf
https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20210526TAC_BURS_BROSURU_2021.pdf


 

 

Başvuru Şartları  

1- Başvuru sahibinin okul ücretini karşılayabilecek maddi olanaklara sahip olmaması 

2- Öğrencinin öğrenim gördüğü sınıfını geçmiş olması 

3- Öğrencinin davranış notunu düşürecek disiplin cezası almamış olması 

 

Mali Destek Bursu Başvurusu için Gerekli Belgeler  

1- Mali Destek Bursu başvuru formu çıktısı ( İmzalanmış 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 BursuTaahhütnamesi (Ek-5 Formu için lütfen tıklayınız), Özel Öğrt. Krm. Ücretsiz Okuyacak 

Öğrenci Formu( Ek-7 Formu için lütfen tıklayınız)  
 

Önemli not: 

“Mali Destek Bursu kapsamında Okul tarafından temin edilen kişisel veriler, 6698 sayılı kanuna uygun olarak 

burs değerlendirme ve eğitim faaliyeti kapsamında işlenmektedir. Veri sahibi, Okul'a başvurarak, kişisel verilerinin 

; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış 

işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok 

edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin 

bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bilgi ve başvuru talepleri okulun resmi internet sitesinde ilan 

edilen veri sorumlusu temsilcisine yönlendirebilir. Okul, talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret 

alınabilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 

verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 

veri sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu 

tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.” 

 

https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20210624MDB-TAAHHUTNAMESI.pdf
https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20210623Burs-basvuru-EK-7-formu.pdf
https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20210623Burs-basvuru-EK-7-formu.pdf

