
 

 

              

         

 

 

 

SEV’in bir buçuk asırlık köklü eğitim geleneğinden aldığı güçle geleceğimize yön veren gençler yetiştiren 

SEV Amerikan Koleji’ne Hoş Geldiniz. 

 

Dünyayı tehdit eden bu salgının ortadan kalkmasını ve öğrencilerimize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.  

 

Hazırlık sınıfı kayıt işlemleri 21 Temmuz – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu zor 
dönemde gerçekleşecek kayıt işlemleri sırasındaki iş birliği ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.  
 
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 

• Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için; okul ücretinin ödenmesi ve iletilecek M.E.B.   Öğrenci Kayıt 

Sözleşmesi’nin ve Kişisel Verilerin Korunması Formu’nun imzalanması gerekmektedir. Bu işlem 

tamamlanmadan kayıt işlemi tamamlanamayacaktır. Her iki belge de 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. Her iki durumda da kayıt sözleşmesinin imzalanması 

esnasında velâyet ya da vekâletin ibrazı gerekmektedir. 

 

Okul Ücreti Ödemesi ile İlgili Bilgiler: 

 

● 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Ücretleri aşağıdaki gibidir. 

 

2020-2021 Hazırlık Sınıfı Okul Ücretleri 
(KDV Dahil) 

PEŞİN 99.000 ₺ 

1+4 TAKSİT 104.000 ₺ 

1+6 TAKSİT 106.000 ₺ 

1+9 TAKSİT 109.000 ₺ 

 

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

 

● Peşin Ödeme Tercih Edilmesi Halinde: 

Peşin ödemeyi tercih eden velilerimiz, okul ücretinin tamamını aşağıda detayı verilen Yapı 

Kredi Bankası hesabına transfer ederek, okulda görevli banka yetkililerine nakit olarak ya 

da kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.  

 

 

 



 

 

              

         

 

Banka ve Şubesi : YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. KISIKLI CADDESİ ŞUBESİ (397) 

IBAN No               : TR91 0006 7010 0000 0044 3318 25 

Hesap Adı            : SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM A.Ş. ÖZEL SEV LİSESİ 

Açıklama              : ÖĞRENCİ ADI SOYADI VE NUMARASI 

 

  

● Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme Tercih Edilmesi Halinde: 

  

Ödemenin bankaların Worldcard özelliği taşıyan kredi kartlarıyla yapılması koşulu ile 5, 7 veya 

10 taksit ödeme planına uygun olarak kredi kartı ile tahsilat yapılabilecektir. Worldcard özellikli 

kartlar, ilan edilen kayıt tarihlerinde yapılan ödemelerde 5 taksit seçeneğine 11 aya kadar, 7 ve 

10 taksit seçeneklerine 12 aya kadar taksit imkânı sunmaktadır.  

 

●   TEST Sistemi ile Taksitli Ödeme Tercih Edilmesi Halinde: 

  

5, 7 ve 10 taksitli ödeme planı için TEST sistemini  tercih etmeniz halinde kayıt gününüzden önce 

Yapı Kredi Bankası web sayfası adresi üzerinden başvurunuzu yaparak, onay mesajınızı almanız 

gerekmektedir. Onay sürecinde sorun yaşamanız durumunda Yapı Kredi Bankası Kısıklı Caddesi 

Şubesi ile 0216 554 13 33 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. 

 

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

gitmeden müşteri olma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

• TEST sistemini tercih eden velilerimiz, peşinatı Yapı Kredi Bankası hesabına transfer       

       ederek, okulda görevli banka yetkililerine  nakit olarak ya da kredi kartı ile   

       ödeyebileceklerdir.  

 

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

30’una  planlanacaktır. 

● TEST ödemelerinde banka tarafından tanımlanan kredilendirmenin iptali                   

durumunda, 3095 sayılı kanuna göre belirlenmiş temerrüt faizi uygulanacaktır.  

● 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’na 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. 

 

BURS OLANAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dileriz. 

 

 
Saygılarımızla, 
SEV Amerikan Koleji 
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