6 Mayıs 2020
2020–21 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT İŞLEMLERİ

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yuva, Ana Sınıfı, 1, 2 ve 3.Sınıf kayıt işlemleri 11-29
Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Velilerimiz, okula veya bankaya gitmek zorunda kalmadan kayıt işlemlerini online olarak
gerçekleştirebilecektir.

1. Kayıt Sözleşmesi
MEB yönergeleri doğrultusunda her bir öğrencimiz için “MEB Zorunlu Öğrenci Kayıt
Sözleşmesi” hazırlanacaktır. Kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencimizin velisi
tarafından MEB Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde
kayıt işlemi tamamlanamayacaktır.
2. Kayıt Sırasında Gerekli İşlemler:
Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için;


Okul ücretinin ödenmesi,



Tarafınıza iletilecek MEB Zorunlu Öğrenci Kayıt Sözleşmesinin imzalanması,



Kişisel Verilerin Korunması Formu’nun imzalanması,



Aşağıda belirtilen belgelerin okulumuza ulaştırılması gerekmektedir.



Tüm belgeler öğrencimizin yasal velisi tarafından imzalanmalıdır.

Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamayacaktır.
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
gerekmektedir.

esnasında

velayet

ya

da

vekaletin

ibrazı

(belgenin

gönderilmesi)

Kaydın Tamamlanması için Okula Gönderilecek Belgeler


MEB Öğrenci Kayıt Sözleşmesi (Okul tarafından veliye gönderilir.)



Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Formu (Okul tarafından veliye gönderilir.)



Sağlık raporu (Özel doktor raporu olabilir)



Aşı karnesi



6 adet resim



İkametgâh



Denklik Belgesi (Yurt dışından gelen 1. Sınıf ve üstü sınıflar için)

Kayıt işlemlerinin tamamlanması, tarafınıza PDF formatında iletilecek olan MEB
Öğrenci Kayıt Sözleşmesi ve KVKK Formunun ıslak imzalı hali ve diğer gerekli tüm
belgelerin 355116890 kurumsal kod ile MNG kargo karşı ödemeli olarak aşağıdaki
adrese kargolanması ile gerçekleşecektir. (MNG Müşteri Hizmetlerini 0850 222 06 06 /
444 06 06 numaradan arayarak belgelerin evinizden teslim alınmasını sağlayabilirsiniz.)
ADRES:
ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKOKULU
MALİ İŞLER BİRİMİ
BURHANİYE MAHALLESİ RESMİ EFENDİ SOKAK NO:4
34676 BEYLERBEYİ – İSTANBUL

3. Ödeme Detayları:


Lütfen ödeme planı ve ödeme şekli tercihinizi Kayıt İşlemi Ödeme Tercihi Formunu
(tıklayınız) doldurarak belirtiniz. Üsküdar SEV Mali İşler Birimi, formda belirttiğiniz eposta adresi üzerinden sizinle iletişime geçecek ve kayıt tamamlama işlemleriniz
gerçekleştirilecektir.



Peşin veya taksitli olarak kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih eden velilerimiz mail order
formu ile ödeme yapabileceklerdir.

3.1 Peşin Ödeme Tercih Edilmesi Halinde:
Peşin ödemeyi tercih eden velilerimiz, okul ücretinin tamamını aşağıda detayı verilen
Yapı Kredi Bankası hesabına transfer ederek ya da mail order formu aracılığıyla
kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.
Banka ve Şubesi

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

IBAN No

: TR16 0006 7010 0000 0067 4022 00

Hesap Adı

: SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM A.Ş.ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İ.Ö.O.

Açıklama

: ÖĞRENCİ ADI SOYADI VE KURA NUMARASI

3.2 Kredi kartı ile Taksitli Ödeme Tercih Edilmesi Halinde:
Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak isteyen velilerimiz, mail order formu ile ödeme
yapabileceklerdir. Worldcard özellikli kartlar, Haziran ayında ilan edilen kayıt
tarihlerinde yapılan ödemelerde 5 taksit seçeneğine 11 aya kadar, 7 ve 10 taksit
seçeneklerine 12 aya kadar taksit seçeneği sunmaktadır.
3.3 TEST Sistemi ile Taksitli Ödeme Tercih Edilmesi Halinde:
5, 7 ve 10 taksitli ödeme planı için TEST seçeneği ile ödemenin tercih edilmesi
durumunda aşağıdaki adımların izlenmesi gerekecektir. İşlemler için bankaya
gidilmesi gerekmemektedir.
● 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.
● Üsküdar SEV Mali İşler Biriminin tarafınıza bildireceği tutar üzerinden, buraya
tıklayarak internet şubesine girip, kredi onayı alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

● Üsküdar SEV Mali İşler Birimi tarafından, size ve banka yetkililerine iletilen ödeme
planınızı, aşağıda iletişim bilgileri verilen şube yetkililerine sözlü olarak beyan
etmeniz yeterli olacaktır. Banka yetkilileri beyan ve plan mutabakatını sağladıktan
sonra mobil onay sürecini başlatacak, onayı takiben işleminizi gerçekleştirecektir.

Yapı Kredi Bankası Kısıklı Cad. Şubesi:
Elif Kıran

elif.kiran@yapikredi.com.tr

Dâhili 121

Nalan Balkaya

nalan.balkaya@yapikredi.com.tr

Dâhili 122

ozlem.kutupoglu@yapikredi.com.tr

Dâhili 183

Özlem Kutupoğlu
Tel: 0216 554 13 33

Fax: 0216 542 06 72

● TEST sistemini tercih eden velilerimiz, 1. taksit ödemelerini banka transferi ya da
mail order sistemi ile gerçekleştirebileceklerdir.
● Okul ücretlerini TEST sistemi ile yapmayı tercih eden velilerimiz, peşinat
ödemesini yaptıkları ayı takip eden her ayın 15’inde taksit ödemelerini
yapabilirler.

USEV 2020-2021 Yeni Kayıt Okul Ücretleri (KDV Dâhil)
PEŞİN

93.500 ₺

1+4 TAKSİT

102.000 ₺

1+6 TAKSİT

104.000 ₺

1+9 TAKSİT

107.000 ₺

GENEL BİLGİLENDİRMELER



2020-2021 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 Yönetmeliğindeki 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.



Kayıt süreci ile ilgili sorularınız için USEV_Muhasebe@sevuskudar.k12.tr ; teknik
konularla ilgili sorularınız için support@sevuskudar.k12.tr

adresi üzerinden bizlere

ulaşabilirsiniz.

Bu olağanüstü dönemde gerçekleşecek kayıt işlemleri sırasında göstereceğiniz iş birliği ve
anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları

