
 

                       27.06.2018 

Değerli Velimiz,           

Mali Kayıt süreci işlemlerinizin  daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacı ile, aşağıda bahsi geçen konulara 

dikkatinizi çekmek isteriz. 

• M.E.B yönergeleri  doğrultusunda kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencimizin 
velisi tarafından Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde 
kayıt işlemi tamamlanamayacaktır. Anne ve baba boşanmış ise kayıt işlemleri velayet sahibi 
veli tarafından yapılmalıdır. Eğer işlemler anne ya da baba dışında kişilerce yapılacak ise 
velileri tarafından verilmiş vekâlete ihtiyaç vardır. Her iki durumda da kayıt anında velayet 
ya da vekaletin ibrazı gerekmektedir. 
 

• Kayıt işleminizin tamamlanmış kabul edilebilmesi için; peşin ödemeyi tercih eden velilerin okul 
ücretinin tamamını ya da taksitli seçeneği tercih eden velilerimizin  okul eğitim ücretimizin 1.taksit 
ödemesini yapmış, diğer taksit ödemeleri için de ödeme şeklini belirlemiş olması ( KSTS Sistemi veya 
Kredi Kartı ) gerekmektedir. 

 
• Öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu (5,693 TL ) dışındaki kısmı , öğretim yılı 

başladıktan sonra ayrılanlara ise  yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan 
miktarın dışındaki kısmı iade edilecektir. 

 
• 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için gününde ödenmeyen taksitlere aylık % 1,5 vade farkı 

uygulanacaktır. 
 
• Bu eğitim döneminde, SEV Okullarında okuyan  kardeşlerden biri hariç diğerleri % 10 okul ücreti 

indirimi imkanından faydalanabilecektir. Ancak kardeşlerden birinin maddi destek bursu almaya hak 
kazanmış olması halinde bu indirim uygulanmayacaktır. İndirimden yararlanmak için, kardeşlerin 
nüfus cüzdanı fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 
• Kayıt günü, okulumuzda Yapı Kredi Bankası görevlileri bulunacaktır. Banka görevlileri, peşin 

ödemenizi ve birinci taksit ödemenizi nakit olarak kabul edebilecektir. Bu ödemelerin  kredi kartı ile 
de yapılması mümkündür. Peşin ödeme yapmak ya da ilk taksit ödemesini banka kanalı ile 
gerçekleştirmek isteyen velilerimiz için   hesap numaramız aşağıdaki gibidir.  

 
Banka ve Şubesi :  YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş / ÜÇKUYULAR  ŞUBESİ 

IBAN Hesap No    :  TR21 0006 7010 0000 0063 4422 79 

Hesap Adı:             :  SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM AŞ. ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ 

Açıklama              :  ÖĞRENCİ ADI SOYADI ve NUMARASI          

• Diğer taksitli ödemeleriniz için; 
 

1- TEST- KSTS Sistemi ile Ödeme: 7 ve 10 taksitli ödeme planı için TEST seçeneği ile ödeme 

yapmayı planlamanız halinde kayıt gününüzden en fazla 7 gün önce Yapı Kredi  Bankası  web 

sayfası https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/taksitli-

egitim-sistemi adresi  üzerinden başvurunuzu  yaparak, onay mesajınızı  almanız gerekmektedir. 

Onay sürecinde sorun yaşamanız halinde,  

Yapı Kredi Bankası Güzelyalı Şubesi : 
Bilge Alp – 0232 2480359 (120)   bilge.alp@yapikredi.com.tr 

   Çağrı Kaynar – 0232 2480359 (110)   cagri.kaynar@yapikredi.com.tr 

ile irtibat kurarak 2017-2018 için kredi tanımlanabilme kontrolünü ve hazırlığını 

sağlayabilirsiniz.         

https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/taksitli-egitim-sistemi
https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/taksitli-egitim-sistemi
mailto:bilge.alp@yapikredi.com.tr
mailto:cagri.kaynar@yapikredi.com.tr


 

 

 

2- Kredi Kartı: Ödemenin Worldcard ile yapılması koşulu ile 7 taksit ödeme planına uygun olarak 
kredi kartı ile tahsilat yapılabilecektir. 
 
Worldcard, kayıt tarihlerinde yapılan ödemelerde 11 aya kadar taksit  seçeneği sunmaktadır.     

 
**Yukarıda belirtilen ödeme şekilleri dışında (çek, senet vb.) ödeme kabul edilmeyecektir.             

• Taksitli ödeme yapan velilerimizin elektronik faturaları Eylül –Haziran döneminde 10 eşit taksitte 
tanzim edilerek , e-mail adreslerine gönderilecektir. 

• Lise Hazırlık eğitim ücretimiz  aşağıda belirtilen ödeme planları çerçevesinde tahsil edilecektir. 
 

ÖDEME 

ŞEKLİ 

   VADESİ                                                                                 ÖDEME TUTARI  ( KDV DAHİL ) 

   

  Kayıt Anında                                      55,791,- TL 

PEŞİN Kayıt  anında  peşin ücretin tamamının  nakit olarak ya da kredi kartı ile ödenmesi 

gerekmektedir.  

 
  

  Kayıt Anında   8,150 TL 

  06.08.2018 8,130 TL 

  05.09.2018 8,130 TL 

7 TAKSİT 05.10.2018 8,130 TL 

  05.11.2018 8,130 TL 

  05.12.2018 8,130 TL 

  07.01.2019 8,130 TL 

  TOPLAM                                 56,930 TL 

  Kayıt Anında  5,868 TL 

  06.08.2018 5,800 TL 

  05.09.2018 5,800 TL 

 05.10.2018 5,800 TL 

 10 TAKSİT 05.11.2018 5,800 TL 

    05.12.2018 5,800 TL 

 07.01.2019 5,800 TL 

  05.02.2019 5,800 TL 

  05.03.2019 5,800 TL 

 05.04.2019 5,800 TL 

  TOPLAM 58,068 TL 

 



 

 
 
 
 
• Yatılı  ücretlerimiz aşağıda belirtilen ödeme planları çerçevesinde tahsil edilecektir. 
 

 

ÖDEME ŞEKLİ    VADESİ                           ÖDEME TUTARI  

                             (K.D.V.DAHİL) 

  Kayıt Anında                             35.966 TL 

PEŞİN  

Kayıt  anında  peşin ücretin tamamının  nakit olarak ya da kredi kartı ile 

ödenmesi gerekmektedir.  

   

  Kayıt Anında 5.260 TL 

  06.08.2018 5.240 TL 

  05.09.2018 5.240 TL 

7 TAKSİT 05.10.2018 5.240 TL 

  05.11.2018 5.240 TL 

  05.12.2018 5,240 TL 

  07.01.2019 5,240 TL 

  TOPLAM                                 36.700 TL 

  Kayıt Anında  3.774 TL 

  06.08.2018 3.740 TL 

  05.09.2018 3.740 TL 

 05.10.2018 3,740 TL 

  05.11.2018 3,740 TL 

   10 TAKSİT 05.12.2018 3,740 TL 

 07.01.2019 3,740 TL 

  05.02.2019 3,740 TL 

  05.03.2019 3,740 TL 

 05.04.2019 3,740 TL 

  TOPLAM                          37.434 TL 

 



 

 

 

Yatılı ücretine 7 gün-3 öğün yemek dahildir. Yatılı ücretlerinde kardeş indirimi uygulanmaz.  

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, kuruma kayıt yaptırıp yurttan ayrılmak 

isteyenlerden ; 15 Eylül tarihine kadar ayrılanlardan  hizmet ücretinin % 10’u, 15 Eylül sonrasında 

ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın tamamı ve kalan aylara ait barınma 

hizmet ücret tutarının % 30’u alınır.  ( Aylık yurt ücreti 3.670 TL KDV dahildir. )  

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Cantürk Candan                                                  Didem Erpulat  

 

Mali ve İdari İşler Müdürü                     Okul  Müdürü 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


