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134 YILDIR
BAŞARIYA
KAPIMIZ AÇIK
Tarsus Amerikan Koleji (TAC), 134 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.

Verilen Burs

Her 3

11,3M TL

öğrencimizden

1’i burslu
(%35)

*2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı

Bursların

%42

’si
Mali Destek
Bursu

Mali destek + Özel durum

Mali Destek Bursu
Burs için istenen evraklar;

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.

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

Hangi burslarla birleşebilir?
Tüm burslarla birleşebilir.

1.

Tüm aile fertlerinin göründüğü vukuatlı nüfus kayıt örneği

2.

Çalışan anne baba için barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü / işyeri unvan listesi ve
2022 yılına ait bordro dökümü

3.

Emekli ya da çalışmayan ebeveyn için sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama

4.

E-devlet üzerinden aile bireylerine ait Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış
taşınmaz listesi-hisse bilgileri-şerh, beyan, rehin dökümü (1. Adım Taşınmaz Listesi)

5.

E-devlet üzerinden aile bireylerine ait araç sorgulama ekran görüntüsü, araç olmaması
durumunda da belgelemek için sorgulama yapılmalıdır.
(Araçlarım (Gerçek Kişi) 1. Adım Araç Dökümü)

6.

Taşınmaz listesindeki emlaklar için 2021 yılı 1. ve 2. dönem emlak vergisi
ödeme – tahakkuk makbuzu

7.

Boşanmış anne babalarda velayeti gösterir mahkeme boşanma kararı

8.

Kira sözleşmesi veya kira ödendi makbuzu

Başvuru Şartları

1.

•

1.

Başvuru sahibinin okul ücretini karşılayabilecek maddi olanaklara sahip olmaması,

2.

T.C. Vatandaşı olması,

3.

Anne ve baba boşanmış ise Mali Destek Burs başvurusunun velayet sahibi veli
tarafından yapılması,

4.

Mali destek bursu değerlemesine tabi olacak öğrencilerin bir önceki sınıflarını geçmiş,
ve disiplin yaptırımı almamış olmaları gerekmektedir.

Spor, Sanat ve Bilim Bursu
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.

Oran ve Kapsam
Okul ücretinin %50’sini kapsar.

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

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

Hem hazırlık sınıfına kayıt
yaptıracak öğrenciler hem de
ara sınıf öğrencileri bu bursa
başvurabilir.
Kime Verilir:
Olimpik spor dallarından
birinde ya da satrançta milli
sporcu olanlar, bu sene
sekizinci sınıfı bitirerek
yazın yapılacak milli takım
kamplarına çağrılmış olanlar,
takım sporu yapanlardan
Birinci Lig Türkiye Kulüpler
Şampiyonası’nda ya da Türkiye
Okullar Şampiyonası’nda ilk
4 dereceye giren takımlarda
oynamış olanlar ve bireysel
spor dallarında Türkiye
Şampiyonaları’nda (en az 20
yarışmacının katıldığı) ilk üç
dereceye girmiş olanlar ve
olimpik branşlarda Türkiye
rekoru kırmış öğrenciler bu
burstan yararlanmak için
başvurabilir.
Ara sınıflardaki mevcut
öğrenciler için başvuru
koşulları:
Olimpik spor dallarından
birinde ya da satrançta
milli sporcu olanlar, Türkiye
Kulüpler Şampiyonası’nda ilk
4 dereceye giren takımlarda
oynayanlar ve öğrenci eğitim
gördüğü sırada yukarıda
belirtilen başarılardan birini
elde ederse, burs tahsisi bir
sonraki eğitim ve öğretim yılı
için yapılır.
Not:
Bayrak yarışları takım sporu
kategorisine girmemektedir.
Gereklilikler:
Burs alacak öğrencilerin
varsa okul takımlarında da
oynamaları gerekir.

Bilim Bursu

Liselerimize kayıt yaptıracak
öğrencilerden ortaokul
döneminde TÜBİTAK
tarafından düzenlenen
Ulusal Bilim Olimpiyatı’nda,
altın, gümüş ya da bronz
madalya alan öğrencilere
Bilim Bursu verilmektedir.
Halen okuyan öğrencilerden
de aynı şekilde TÜBİTAK
tarafından düzenlenen Ulusal
Bilim Olimpiyatları’nda ya da
Ulusal Proje Yarışması’nda,
altın, gümüş ya da bronz
madalya alan öğrencilere,
okulumuzdaki eğitim hayatı
boyunca Bilim Bursu verilir.
Kime Verilir:
Hazırlık sınıfına kayıt olacak
öğrenciler ve okullarımızda
öğrenimine devam eden ara
sınıf öğrencileri.
Hazırlık sınıfı öğrencileri için
başvuru koşulları:
TÜBİTAK tarafından
düzenlenen Ulusal Bilim
Olimpiyatı’nda, altın, gümüş ya
da bronz madalya almak.

Sanat Bursu

Sanat bursundan yararlanmak
için öğrencilerimizin aşağıdaki
koşulları yerine
getirmeleri gerekir;
Kime Verilir:
Hazırlık sınıfına kayıt olacak
öğrenciler ve okullarımızda
öğrenimine devam eden ara
sınıf öğrencileri.
Koşullar Nelerdir:
Devlet Konservatuarı’nda ya
da Devlet Opera ve Balesi’nde
yarı zamanlı öğrenci olarak
okumak veya konservatuardan
mezun olmak, eğitim alınan
programın en az 3 yıllık olması
ve birleşmiş milletlerce
düzenlenen (Unicef, Unesco
gibi) uluslararası yarışmalarda
ilk 3 dereceye girmiş olmak.
Not:
Öğrenci eğitim gördüğü sırada
yukarıda belirtilen başarılardan
birini elde ederse, burs tahsisi
bir sonraki eğitim ve öğretim
yılı için yapılır.

Ara sınıflardaki mevcut
öğrenciler için başvuru
koşulları:
TÜBİTAK tarafından
düzenlenen Ulusal Bilim
Olimpiyatı’nda, altın, gümüş
ya da bronz madalya almak
ve TÜBİTAK Ulusal Proje
Yarışması’nda, altın, gümüş ya
da bronz madalya almak.
Not:
Öğrenci eğitim gördüğü sırada
yukarıda belirtilen başarılardan
birini elde ederse, burs tahsisi
bir sonraki eğitim ve öğretim
yılı için yapılır.

Hazırlık öğrencileri ve
ara sınıflardaki öğrenciler
için başvuru koşulları
değişiklik göstermekte
olup, detaylı bilgi
için bizimle iletişime
geçebilirsiniz.

Akademik Başarı Bursu
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

Akademik Başarı Bursu, Giriş ve Ara Sınıflar olarak iki
şekilde verilmektedir.

Giriş Başarı Bursu

Ara Sınıf Başarı Bursu

Kime Verilir:
Hazırlık sınıfına kayıt olacak
öğrenciler yararlanabilir.

Kime Verilir:
Okullarımızda öğrenimine
devam eden ara sınıflardaki
öğrenciler yararlanabilir.

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

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

İlk kayıt ve ara sınıflarda, kendi seviyelerindeki en yüksek
puanı alan öğrencilere verilir. İki farklı kapsamı vardır.

Koşullar Nelerdir: Özel Okullar
Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen
takvimdeki 1. kayıt döneminde
kayıt yaptırmak, kayıt yaptıranlar
arasında liselere giriş sınavında
en yüksek puana sahip
olmak. (Belirlenmiş kontenjan
dahilinde verilmektedir.)
Süresi:
5 Yıl
Devamlılık Koşulları:
Disiplin cezası almaması ve
sınıfını geçmesi.

Koşullar Nelerdir:
Bir önceki ders yılının sonunda,
kendi sınıf seviyelerinde en
yüksek yıl sonu not ortalamasını
almak. (Kontenjan dahilinde
tahsis edilmektedir.)
Süresi:
1 Yıl
Devamlılık Koşulları:
Öğrencinin not ortalamasının
belirlenen kontenjanda yer
alacak kadar yüksek olması,
disiplin cezası almamış olması.

2021’DE MEZUN OLAN HER
3 ÖĞRENCİMİZDEN 1’i BURSLUYDU
Onlar Türkiye’de ve dünyada en iyi üniversitelere girdiler.
Her biriyle gurur duyuyoruz.
Burslu Mezunlarımızın Bugüne Kadar Girdikleri Üniversitelerden Bazıları
(Alfabetik sırayla)

Adana Alparslan Türkeş
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