
 

 

 

 

  29 Temmuz 2022 

 

 

 

Sayın Veli, 

  

134 yıllık geleneği ile geleceğimize yön veren gençler yetiştiren Özel Tarsus 
Amerikan  Kolejine Hoş Geldiniz. 

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı hazırlık sınıfı mali kayıt süreci işlemlerinizin daha hızlı 
ve kolay yapılabilmesi amacıyla aşağıdaki konuları dikkatinize sunarız.  

 

Hazırlık kayıt işlemleri 2022-2023 Kayıt Takvimi ve Kılavuzunda  belirtilen asil ve yedek liste 
kesin kayıt günlerinde yapılacaktır. 

 

2022–23 kayıt döneminin hayırlı olmasını ve güzel bir yaz geçirmenizi diliyor, kayıt 
işlemleri sırasındaki iş birliği ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. 

. 

  

Saygılarımızla, 

  
Özel Tarsus Amerikan Koleji 
 

 

 

 

 

  

https://www.tac.k12.tr/images/Dokumanlar/20220629TAC-KAYIT-KILAVUZ-2022-23_FINAL_FINAL_FINAL.pdf


 

 

 

TAC 2022-2023 Hazırlık Sınıfı Okul Ücretleri 

(%8 KDV Dahil) 

OKUL ÜCRETİ         143.000 TL 

OKUL ÜCRETİ – Peşin ödeme 140.200 TL 

 

 

TAC 2022-2023 7 Gün Yatılı Ücretleri 

(%8 KDV Dahil) 

YATILI ÜCRETİ         66.500 TL 

YATILI ÜCRETİ – Peşin ödeme 65.200 TL 

 

TAC 2022-2023 5 Gün Yatılı Ücretleri 

(%8 KDV Dahil) 

YATILI ÜCRETİ         47.500 TL 

YATILI ÜCRETİ – Peşin ödeme 46.550 TL 

                 

Ödeme İşlemleri 

❏ Peşin Ödeme (Banka Transferi)  

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

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 ve Numarası 

 

❏ Peşin Ödeme (Kredi Kartı)  

Worldcard, Axess, Bonus, Maximum kartları, kayıt tarihlerinde bankaların varsa ilgili kampanyaları 

(*) dahilinde ücretsiz taksit imkânı sunacaktır. Kampanyalar, bankaların tasarrufundadır.  

 

❏ Peşin Ödeme (Eğitim Kredisi)  

Yapı Kredi Bankası Tarsus Şubesi SEV velilerine eğitim kredisi imkanı sunmaktadır. 

 

❏  Taksitli Ödeme (Kredi Kartı 2 Taksit) 

Worldcard, Axess, Bonus, Maximum kartları, kayıt tarihlerinde bankaların varsa ilgili kampanyaları 

(*) dahilinde taksit seçeneklerine artı taksit imkânı sunacaktır. Kampanyalar, bankaların 

tasarrufundadır.  

 



 

 

 

 

 

❏ Taksitli Eğitim Sistemi (TEST) 1 peşinat + 3  taksitli ödeme 

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

ederek ya da kredi kartı ile yapabileceklerdir. 

İşlemlerin şubeye gitmeden yapılabilmesi için öncelikle Yapı Kredi Bankası müşterisi olunması 

gerekmektedir. Eğer Yapı Kredi Bankası müşterisi değilseniz buraya tıklayarak bilgi edinebilir ve 

bankaya gitmeden müşteri olma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  

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

mesajınızı almanız gerekmektedir.  

 

TEST ödemelerinde banka tarafından tanımlanan kredilendirmenin iptali durumunda, 3095 sayılı 

kanuna göre belirlenmiş temerrüt faizi uygulanacaktır. 

 

❏ “MEB Zorunlu Öğrenci Kayıt Sözleşmesi”nin imzalanması 

Kesin kayıt işleminin tamamlanabilmesi için; okul ücretinin ödenmesi ve MEB Zorunlu Öğrenci 

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

 

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. 

 

(*)  Banka kampanyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kampanyalar, bankaların 

tasarrufundadır.  

 

T.İŞ BANKASI 

GARANTİ BANKASI  

YAPI KREDİ BANKASI 

AKBANK 

 

• 2022–23 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.  

 

Özel Tarsus Amerikan Koleji  

 

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
https://www.maximum.com.tr/TR/kampanyalar/kampanya-ayrintilari/Sayfalar/kampanya-ayrintilari.aspx?CampaignName=sev-ilkogretim-okullari-ve-sev-liseleri-pesin-odemelerinde-taksit-imkani&IdCampaign=NjgwMA==-ISB
https://www.bonus.com.tr/kampanyalar/sev-egitim-taksit-kampanyasi
https://www.worldcard.com.tr/kampanyalar/sev-ilkogretim-okullari-ve-sev-liselerinde-taksit-firsati
https://www.axess.com.tr/axess/kampanyadetay/8/15531/sev-okullarina-ozel-4-taksit

