
 

   

 

Değerli Velimiz,                                                                                                                          

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı kayıt işlemleri 26 Şubat – 2 Mart 2018 tarih aralığında okulumuzda yapılacaktır.  

 

Kayıt işlemleri başlamadan önce, işlemlerinizin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacı ile aşağıda bahsi geçen 

konulara dikkatinizi çekmek isteriz: 

 

 Kayıt işlemleri bizzat öğrencinin velisi (Anne, Baba ya da yasal vasi) tarafından yapılacaktır. 

        

 MEB yönergeleri doğrultusunda her bir öğrencimiz için “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” hazırlanacaktır. 

Sözleşmeye konu olacak veli–öğrenci iletişim bilgileri mali kayıt işlemleri sırasında beyanlarınız 

doğrultusunda oluşturulacak ve tek nüsha olarak yazdırılarak, Öğrenci Velisi Tarafından imzalanması 

istenecektir. Daha sonra sözleşmenin okul tarafına ait imzaları tamamlandığında bir sureti tarafınıza 

iletilecektir. 

 

 Kayıt İşleminizin 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. 

 

 MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 56. Maddede belirtilen ücretlerin iadesinde geçerli 

kabul edilen haller dışındaki nedenlerle kayıt çekilmesi durumunda; öğretim yılı başlamadan ayrılanlara 

yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı, öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ise yıllık ücretin 

yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. 

 

 2018-2019 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 imkânından 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 işlemleri sırasında Veli ve Öğrenci TC Kimlik numaraları gerekmektedir. 

 

 Peşin ödeme veya ilk taksit ödemesi için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. 
 

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

IBAN Hesap No:  TR77 0006 7010 0000 0063 451844 

Hesap Adı:       :  SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM AŞ. ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞRETİM OKULU 

Açıklama            : ÖĞRENCİ ADI SOYADI ve NUMARASI 

 

       Diğer taksitli ödemeleriniz için; 

1- KSTS Sistemi: 7 ve 10 taksitli ödeme planı için; 

Yapı Kredi Bankası tarafından, adınıza açılmış/açılacak olan TL vadesiz tasarruf hesaplarına, ödeme 

planına uygun KSTS Başvuru Formu alınarak, Özel KSTS (Kredili Senetsiz Taksit Sistemi) Limiti 

sorgulaması yapılacaktır. Başvuru formunuzun alınması için aslı ile birlikte Nüfus Cüzdanı 

fotokopinizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 

 

2- Kredi Kartı: Ödemenin Worldcard ile yapılması koşulu ile 7 taksit ödeme planına uygun olarak 

kredi kartı ile tahsilat yapılabilecektir. 

Worldcard ilan ettiğimiz kayıt tarihlerinde yapılan ödemelerde 12 aya kadar taksit ya da 2 ay  

erteleme seçeneği sunmaktadır. Taksit Vadeleri ilan edilen tarihlere göre değil işlem tarihine göre     

      otomatik oluşacaktır. 

 

3- Yukarıda belirtilen ödeme şekilleri dışında (Çek senet vs.) ödeme kabul edilmeyecektir. 
                                                                         

 

 



 

   

 

 Taksitli ödeme yapan velilerimizin elektronik faturaları Eylül – Haziran döneminde 10 eşit taksitte 

tanzim edilerek e-mail adreslerine gönderilecektir. 

 

 Ana Sınıfı ve Küçük Yaş Okul eğitim ücretlerimiz aşağıda belirtilen tarihlerde tahsil edilecektir. 

 

 

ÖDEME 

ŞEKLİ    VADESİ                        ÖDEME TUTARI  

                            (K.D.V. DAHİL) 

  26 Şubat-02 Mart 2018                                       42.875 TL  

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

gerekmektedir.  

   

  Kayıt Anında   6.250 TL 
  30.03.2018 6.250 TL 
  30.04.2018 6.250 TL 

7 TAKSİT 31.05.2018 6.250 TL 
  29.06.2018 6.250 TL 
  31.07.2018 6.250 TL 

  
31.08.2018 

 
6.250 TL 

  TOPLAM                                  43.750 TL 

  Kayıt Anında   4.485 TL 

  30.03.2018 4.460 TL 
  30.04.2018 4.460 TL 
 31.05.2018 4.460 TL 
  29.06.2018 4.460 TL 
   10 TAKSİT 31.07.2018 4.460 TL 
 31.08.2018 4.460 TL 
  28.09.2018 4.460 TL 
  31.10.2018 4.460 TL 

 
30.11.2018 

 
4.460 TL 

  TOPLAM                                  44.625 TL 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 
Cantürk Candan 

Mali ve İdari İşler Müdürü 
Dr. Özlem Altay Yücesoy 

İlkokul Müdürü 
 

 

 

 
 

 


