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Çağdaş bir eğitim, tek tek bireylerin 
değil aslında bir ülkenin geleceğinin 
belirleyicisidir. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) 
çatısı altındaki okulların yaklaşık 150 yıllık 
köklü eğitim geleneğinin temelinde tam da 
bu farkındalık yer alır. Bu nedenle SEV'e bağlı 
tüm eğitim kurumlarında uluslararası eğitim 
standartlarında, akademik düzeyi ve sosyal 
bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştirilir. Bu 
anlayışı ihtiyaç sahibi gençlere ulaştırmak 
zor değil! SEV dostları olarak bağışlarınızla 
bu  geleneğe destek verin. Geleceği kuracak 
gençlerin yetişmesine katkıda bulunun.

Bağışlarınızla 
geleneğimize 
destek verin!



Gelecek için bu geleneğe 
destek verin
Neredeyse elli yıldır faaliyet gösteren Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), tarihi 
150 yıla varan köklü bir eğitim geleneğinin üzerinde yükseliyor. Yıllar önce 
Amerikan Bord Heyeti, tüm dünyada yürüttüğü çalışmalarına son verirken 
Türkiye’de tamamen farklı bir yol seçti. İçinde okulların da olduğu kurumları, 
SEV’e bağışladı. Bu okullardan mezun olanların gönüllü çabalarıyla bu köklü 
eğitim anlayışı bugün SEV çatısı altında yaşıyor. Bu gelenek, kuşkusuz kendini 
eğitime adamış idealist öğretmenler ve yöneticiler kadar, onların bu ideallerine 
maddi ve manevi destek verenlerin de eseridir. 

Bugün yaşayan tüm kurumlarımızın taşında toprağında, binasında, harcında, 
yapılan bağışların ve karşılık beklemeden emek verenlerin izleri vardır. İşte, 
tüm bu bağışlar ve dayanışma kültürüyle bu kurumlar bugünlere geldi. Bu 
okulların en temel misyonu her zaman, maddi imkanlarına bakılmaksızın 
başarılı çocukları daha iyi eğitim olanaklarıyla buluşturmak oldu. Bunun tek 
yolu, eskiden olduğu gibi bugün de bağışlardan geçiyor.

Mezunlarımız, çalışanlarımız, eğitimin önemine inanan kurumlar bugüne kadar 
çok şey yaptılar, yapıyorlar. Desteklerini sürdüreceklerine inanıyorum. Eğitime 
desteğimizi ne kadar artırırsak, o kadar çok maddi imkanı kısıtlı, başarılı çocuk 
ve genç, dünya standartlarında çağdaş eğitim olanaklarına kavuşacak. 

Ülkemizin ve dünyanın teminatı olacak nesilleri yetiştirmek ve geleceğimiz için, 
bağışlarınızla siz de bu geleneğe destek verin.

 
Tamer Şahinbaş

Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

‘Eğitime destek 
arttıkça maddi imkanı 
kısıtlı ve başarılı 
çocuklar ve gençler, 
dünya standartlarında 
çağdaş eğitim 
olanaklarına kavuşur.’ 



Küçüğün büyüklüğü
Bağış kültürüne her zaman çok inandım. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) 
yönetimini devraldığımda öncelikli hedeflerimden biri, köklerimizdeki 
bağış kültürünü yeniden canlandırmak ve dünyadaki örneklerin seviyesine 
çıkarmaktı. 

Bunun için elimizde müthiş bir geleneğimiz ve sayısı neredeyse 20 bini 
bulan mezunumuz var. Türkiye’de örneği çok az görülen ve birbirine 
bağlılığı yüksek büyük bir aileyiz. Dünyadaki başarılı bağış örneklerine 
baktığımızda önemli bir nokta ortaya çıkıyor: Küçük aslında büyüktür. 
Örneğin Harvard Üniversitesi… Dünyanın en saygın üniversitelerinden 
Harvard’da bağışların sadece yüzde 7’si büyük bağışlardan oluşuyor. Çok 
daha fazlası, mezunların daha ufak ama çok sayıdaki düzenli bağışlarından 
geliyor. Küçük ama düzenli; anahtar kavram bu! İşte, biz de bunu yapmak 
istiyoruz. Her ay düzenli olarak 50 TL bağış yaptığımızı hayal edin. 20 bin 
kişilik ailemizin katkısıyla 10 yılda toplanabilecek miktarla ne kadar çok 
burs verebileceğimizi, fiziki altyapımızın nasıl değişeceğini düşünmek bile 
heyecan verici değil mi? Öte yandan bu bağışlarla toplu sermaye fonları 
kuruyoruz. ‘Endowment’ adı verilen sisteme ağırlık vermek istiyoruz. Bu 
sayede biriken bağışlara dokunmadan onların getirisiyle burs vererek, 
bursların sürekliliğini garanti altına alıyoruz. Hem Vakıf profesyonellerimiz 
hem de finans uzmanı mezunlarımızın desteğiyle bu fonları en iyi şekilde 
değerlendiriyoruz. 

Bağış kültürünün, SEV gibi eğitim alanındaki kurumları geleceğe taşıyacak 
en kritik konu olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim. Katkılarınızla 
ne kadar çok öğrenciyi, özellikle maddi imkanları yetersiz başarılı gençleri, 
yüzyıllar boyunca kendini kanıtlamış eğitim geleneğimize dahil edebilirsek, 
Atatürk’ün vurguladığı muasır medeniyet seviyesine o kadar çok 
yaklaşabiliriz.

Mehmet T. Nane

Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Onlar bu eğitimi hak ediyor!
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) kâr amacı gütmeyen bir kurum. Elde ettiği 
tüm geliri tekrar eğitime, eğitim ile ilgili alanlara ayırıyor. Bu durum 
okullarımızın geçmişten gelen kültürü, vizyon ve misyonuyla uyumlu. Vakıf 
olarak bütün çabamız eğitim kalitesini, eğitim ortamını, sürekli artırmaya 
yönelik yatırımlar yapmak. Ve tabii ki, başarılı ve maddi imkanı olmayan 
daha çok öğrenciye burs vermek, onları da SEV Okullarındaki çağdaş 
eğitim imkanlarından faydalandırabilmek. Öğrencilerimizin yaklaşık 
yüzde 20’si burslarımızdan faydalanıyor. Mezunlarımızla, misyonumuzu 
paylaşan kurumlarla ve SEV dostlarıyla daha fazlasını yapabileceğimize 
inanıyoruz. Daha iyi eğitim olanaklarını hak eden ve maddi imkanları kısıtlı 
daha fazla çocuğumuza, gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu hayalimizin 
kuşkusuz en önemli destekçisi yapacağınız bağışlarla sizler olacaksınız. 
Vakıf olarak; sağlayacağınız destekler için birçok farklı seçenek 
yarattık. Küçük ama düzenli bağışlardan, kendi adınızı verebileceğiniz 
endowment burs fonlarına kadar herkese uygun bağış yöntemlerimiz 
var. Özellikle şirketlerinde kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapan 
mezunlarımızın SEV’e yapacağı bağışların vergi muafiyeti taşıdığını bir 
kere daha hatırlatmak isterim.

SEV Okulları’nın 150 yıla varan tarihinde çağdaş bir eğitimin; 
insan hayatında, bir ülkenin geleceğinde yarattığı farkı görüyoruz. 
Desteklerinizle bu eğitimi hak eden gençlere ulaşmanın bir hayal 
olmadığına inanıyoruz. 

Binnur Karademir

Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü



SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV); Üsküdar 
Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, 
Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan 
Ortaokulu mezunları tarafından 1968 
yılında kuruldu. “Gelişen Türkiye’ye hizmet” 
ilkesini temel alarak, bünyesinde eğitim ve 
sağlık konularında faaliyet gösteren köklü 
kurumları geliştirmek ve bu kurumların 
sürekliliğini sağlamak üzere çalışmalar 
gerçekleştiriyor.

Geleneklerinden güç alan SEV eğitim 
kurumlarında akademik donanımı tam, 
öz güvenli, entelektüel, sosyal bilinciyle 
fark yaratan ve özgür düşünebilen erdemli 
nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

SEV, bünyesinde bulunan eğitim 
kurumlarını geleceğin gereklerine göre 
sürekli geliştirirken güçlü eğitim geleneğinin 
temelinde yatan özgür düşünce prensibini, 
insani değerleri ve etik ilkeleri korumaya da 
özen gösteriyor.

Türk eğitim sisteminde önemli bir yere 
sahip olan eğitim kurumlarının yanı sıra 
faaliyet gösterdiği bölgenin en köklü, 
güvenilir sağlık kurumu olma özelliğini 
taşıyan hastanesiyle ve referans yayınlara 
imza atan yayıneviyle de toplumsal yaşamın 
gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikleri 
arasında sayıyor.

SEV; faaliyet alanında bulunan tüm 
hizmetleri sürekli geliştirmek, çağdaş 
dünyanın araçlarını kullanırken özünü 
ve değerlerini korumak vizyonuyla 
hareket ediyor. Çoğu Amerikan liseleri 
mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve 
heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından 
idare edilen SEV’de, Mütevelliler ve 
Yönetim Kurulu üyeleri gönüllü hizmet 
veriyorlar.

Geleceğin teminatı
olacak nesilleri 
yetiştirirken köklü 
geleneklerimizden 
güç alıyoruz.

1820 
Amerikan Bord Heyeti 
Türkiye’ye geldi.

1861
İlk Redhouse İngilizce-Türkçe 
Sözlük yayınlandı. 

1871
Talas Amerikan Ortaokulu açıldı.

1876
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Gölcük-Bahçecik’te açıldı. 

1878
İzmir Amerikan Kız Koleji açıldı. 

1879
Gaziantep Amerikan Hastanesi açıldı. 

1884
 Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 
Adapazarı’na taşındı.

1888
Özel Tarsus Amerikan Koleji, erkek 
okulu olarak eğitime başladı. 

1923
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 
Üsküdar Bağlarbaşı’na taşındı. 

1967
Talas Amerikan Ortaokulu 
kapandı.

1968
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) 
kuruldu. Amerikan Bord Heyeti, 
tüm kurumlarının mülkiyetini ve 
yönetimini SEV’e devretmeye 
başladı.

1979
Özel Tarsus Amerikan Koleji, 
karma eğitime geçti. 

1986
İzmir Amerikan Kız Koleji, karma 
eğitime geçerek İzmir Amerikan 
Koleji adını aldı. 

1990 
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 
adını Üsküdar Amerikan Lisesi 
olarak değiştirerek karma eğitime 
geçti.D
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1997
İzmir, Üsküdar ve Tarsus’ta SEV İlköğretim 
Okulları açıldı.

Redhouse Yayınevi, SEV himayesine girerek 
SEV Yayıncılık unvanını aldı.

Gaziantep Amerikan Hastanesi, 1997’de 
SEV bünyesinde katıldı. 

2002
Özel Tarsus Amerikan Koleji’nde yatılı (erkek)
uygulamasına başlandı.

2008
Özel Tarsus Amerikan Koleji’nde kız öğrenciler 
için yatılılık uygulamasına başlandı.

2009
2009-2010 eğitim yılı itibarıyla İzmir Amerikan 
Koleji’nde yatılılık programı (kız) yeniden 
başlatıldı.

2011
Amerikan Bord Heyeti, kurumlarının 
kuruculuğunu resmen SEV’e devretti. 
43 yıllık devir süreci böylece tamamlandı.

2011
2011-2012 eğitim yılından itibaren İzmir 
Amerikan Koleji’nde yatılılık programı (erkek) 
başlatıldı.

2013
Özel Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV 
İlköğretim Okulu, yeni inşa edilen ek binalarla 
kampüslerini büyüttü. 

2014
SEV Amerikan Koleji (Özel SEV Lisesi), 2014-2015 
eğitim ve öğretim yılında İstanbul Çekmeköy’de açıldı.

SEV’e bağlı kurum ve kuruluşlar:
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları

İzmir SEV İlköğretim Kurumları

Tarsus SEV İlköğretim Kurumları

SEV Amerikan Hastanesi

SEV Yayıncılık 

Üsküdar Amerikan Lisesi

İzmir Amerikan Koleji

Tarsus Amerikan Koleji

SEV Amerikan Koleji (Özel SEV Lisesi) 
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Üsküdar 
Amerikan 
Lisesi 
1876 yılında Gölcük-
Bahçecik’te kurulan 
Üsküdar Amerikan 
Kız Lisesi, 1884’te 
Adapazarı’na, 1923’te 
ise bugünkü yeri olan 
Üsküdar Bağlarbaşı’na 
taşındı. 1990 yılında 
karma eğitime geçen lise, 
adını Üsküdar Amerikan 
Lisesi olarak değiştirdi. 

Özel İzmir 
Amerikan 
Koleji
1878 yılında İzmir’in 
Basmane semtinde, çocuk 
yuvası olarak kurulan 
Özel İzmir Amerikan 
Koleji, öğrenci sayısının 
artması sebebiyle 1913’te 
Göztepe’ye taşındı. 
1919’da Türk çocukların 
da rahatlıkla devam 
edebilmesi için okulun 
Salhane’deki şubesi açıldı. 
1920’lerden sonra okul, kız 
öğrencilere hizmet veren 
bir ortaöğretim (hazırlık, 
orta ve lise) kurumu olarak 
eğitime devam etti, 1986’da 
ise karma eğitime başladı.

Özel Tarsus 
Amerikan 
Koleji
Özel Tarsus Amerikan Koleji, 
1888 yılında St. Paul’s Institute 
at Tarsus adıyla açıldı. 
Bağımsız olarak kurulan okul, 
1903 yılında Amerikan Bord 
Heyeti’nin çatısı altına girdi. 
1915’te adı Tarsus Koleji olarak 
değiştirilen okul, Müslüman 
Türk öğrencilere de eğitim 
vermeye başladı. Okul, 
1979’da ilk defa kız öğrenci de 
alarak karma eğitime geçti.

SEV Amerikan 
Koleji (Özel 
SEV Lisesi)
SEV Amerikan Koleji (Özel SEV 
Lisesi), Sağlık ve Eğitim Vakfı'na 
bağlı, geçmişleri 150 yıla dayanan 
liselerin deneyimlerinden 
yararlanarak köklü ve çağdaş 
eğitim geleneğinin devamı olarak 
2014 yılında kuruldu. İstanbul 
Çekmeköy'de, mimari ödüllü 
modern kampüsünde eğitime 
devam ediyor.



Özel 
Üsküdar SEV 
İlköğretim 
Kurumları 
1997 yılında kurulan Özel 
Üsküdar SEV İlköğretim 
Kurumları, ilk olarak 
Üsküdar Amerikan Lisesi 
Kampüsü’nde eğitim ve 
öğretime başladı.
Okullarda eğitim, 2010-
2011 eğitim öğretim 
yılından bu yana üç 
ayrı kampüste devam 
ediyor: Anasınıfları 
Üsküdar Amerikan 
Lisesi Kampüsü’nde, 
ilkokul öğrencileri 
Beylerbeyi Kampüsü’nde, 
ortaokul öğrencileri ise 
Çamlıca’daki yeni binada 
eğitim alıyor. 

Özel 
İzmir SEV 
İlköğretim 
Kurumları
Özel İzmir SEV İlköğretim 
Kurumları, 1997 yılında 
eğitim vermeye başladı. 
İzmir Amerikan Koleji 
kampüsünde bulunan İzmir 
SEV Ortaokulu, Ortaokul 
binasının karşısındaki 
Frank Hall'da yer alan İzmir 
SEV İlkokulu ve Emerson 
kampüsündeki İzmir SEV 
Anaokulu ile faaliyet 
gösteriyor. 

Özel 
Tarsus SEV 
İlköğretim 
Kurumları 
Özel Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumları, 1997 yılında 
Misak-ı Milli Binası’nda 
eğitim ve öğretime başladı. 
Özel Tarsus SEV İlköğretim 
Kurumları; Özel Tarsus SEV 
İlkokulu ve Özel Tarsus SEV 
Ortaokulu olarak eğitime 
devam ediyor. 

SEV 
Amerikan 
Hastanesi
SEV Amerikan Hastanesi, 
Gaziantep’e yerleşmeye 
karar veren ve hayatının 
sonuna kadar Gaziantep’te 
yaşayan Dr. Azariah 
Smith anısına Yale 
Üniversitesi’nden sınıf 
arkadaşlarının yaptıkları 
bağışlar ve topladıkları 
yardımlarla 1879’da 
kuruldu. Bölgenin ilk 
modern sağlık kurumu 
olan hastane 139 yıldır 
Gaziantep ve çevresine 
sağlık hizmeti sunuyor.

SEV 
Yayıncılık
İtalya, Yunanistan ve 
Osmanlı İmparatorluğu 
için kitaplar hazırlamak 
üzere 1822’de Malta’da 
Amerikalı Daniel Temple 
tarafından kurulan 
matbaa, 1833’te İzmir’e, 
1853’te İstanbul’da 
taşınarak 1966 yılına 
kadar Amerikan Bord 
Heyeti Neşriyat Dairesi 
olarak faaliyet gösterdi. 
1966’da Redhouse 
Yayınevi olarak yeniden 
adlandırılan kurum, 1997 
yılında SEV bünyesine 
geçerek SEV Yayıncılık 
adıyla sözlük ve çocuk 
kitapları başta olmak 
üzere birçok farklı alanda 
eser yayımlamaya devam 
ediyor.



BAĞIŞ 
YAPMAK 
İÇİN ÇOK 
NEDEN VAR!



SEV’in köklü eğitim geleneğini geleceğe taşımak

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak

Başarılı ve maddi imkanı kısıtlı daha çok öğrenciye ulaşmak

Dünya standartlarında çağdaş eğitim olanağı sunmak

Fark yaratmak                                                                                                                                        

Maddi ve manevi anlamda destek olmak

Bağış kültürünü canlandırmak

Dayanışma kültürü oluşturmak

Geleceği kuracak gençler yetiştirmek

Eğitimcilerin akademik gelişimlerini desteklemek





PROGRAMLARI

SEV 
BAĞIŞ
Sağlık ve Eğitim Vakfı, çatısı altındaki okullarda 
okuyan/okumak isteyen başarılı ve ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği yaratıyor, 
neredeyse iki asırdır devam eden eğitim kalitesini ve 
değerleriyle oluşturduğu geleneği sürdürüyor, eğitim 
altyapısını daha da güçlendiriyor, tarihini yansıtan 
kampüslerini iyileştiriyor, eğitim kurumlarına 
yenilerini ekliyor. Tüm bunları, toplu sermaye fonları 
ve paylaşımlı destek mekanizmalarıyla kurguladığı 
bağış programları sayesinde gerçekleştiriyor. Çünkü 
dünyanın en önemli ve en iyi eğitim kurumlarının 
endowment’ları sayesinde güçlendiği gerçeğini 
çok iyi biliyor. Yapılan bağışlara, “Birlikte daha da 
güçlü” mottosuyla eş destek sunuyor. Bu sayede 
yetiştirdiği donanımlı gençlerle hem Türkiye’ye hem 
de dünyaya fayda sağlıyor.





BİR İZ DE SEN BIRAK! 

BİR MEŞALE DE SEN YAK! 

BİR TUĞLA DA SEN KOY!

Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2016 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Yetişenler Derneği ile 
birlikte “Bir İz de Sen Bırak!” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Üsküdar Amerikan 
Lisesi’nde eğitim görmek isteyen başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, mezunlar tarafından 
destekleniyor. Böylece kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlanıyor.

‘Bir İz de Sen Bırak’, ‘Bir Meşale de Sen Yak’ ve ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ bağış 
programları kapsamında toplanan bağışların getirisi bir öğrencinin ilgili lisedeki 
yıllık eğitim tutarına ulaştığında; SEV fona aynı oranda destek sağlıyor. Bu 
programlar sayesinde, ilgili kurum var olduğu sürece başarılı ancak ihtiyaç sahibi 
öğrenciler kaliteli eğitim olanaklarına sahip oluyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı ile İzmir Amerikan Koleji’nde Yetişenler Derneği’nin bir araya gelerek 
“Bir Meşale de Sen Yak!” projesini kurguladı. Proje, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin Özel 
İzmir Amerikan Koleji’nde eğitim görebilmelerini amaçlıyor. “Yakılan her bir meşale” geleceğe 
umutla bakan bir öğrencinin daha kaliteli eğitime erişmesinde önemli bir adım oluyor.

“Bir Tuğla da Sen Koy!”, Tarsus Amerikan Mezunlar Derneği’nin hayata geçirdiği ve 2007 
yılından bu yana başarıyla uyguladığı bir bağış kampanyası. Kaliteli ve çağdaş eğitimin herkesin 
hakkı olduğu bilinciyle yola çıkan TAC mezunları, bu anlamlı programla başarılı ancak imkanları 
kısıtlı her çocuk için umut olmaya devam ediyor. 

1 İz = 300 TL*

1 Meşale = 300 TL*

1 Tuğla = 200 Amerikan doları

* 2018 yılı için belirlenen tutardır.

* 2018 yılı için belirlenen tutardır.



PAYLAŞIMLI DESTEK FONU 

Paylaşımlı Destek Fonu kapsamında bağışçılar, SEV çatısı altındaki eğitim kurumlarında 
okuyan ihtiyaç sahibi bir öğrencinin tüm eğitim hayatı boyunca eğitim ücretlerinin en az 
yarısını karşılamayı taahhüt ediyorlar. Bu süre; ilköğretimde 8 yıl, liselerde hazırlık sınıfı dahil 
5 yıldır. Vakıf ise bu anlamlı desteğe 1:1 oranda paylaşımlı destek vererek bağışçının ismine 
özel bir burs fonu oluşturuyor. Toplanan bağış, her yıl belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencinin 
eğitimi için harcanıyor.

Bağış Miktarı: 25.000 TL – 40.000 TL

İSİMLENDİRME PROGRAMLARI

(MATCHING)



TOPLU SERMAYE FONLARI 

Toplu Sermaye Fonlarının hedefi, oluşturulan anapara fonunun getirisiyle 
sağlanan katkının SEV tarafından tamamlanarak bir öğrencinin eğitim hayatı 
(lisede 5 yıl, ilköğretimde 8 yıl) boyunca gereken okul ücretinin karşılanmasıdır. 
Bunun için, isimlendirmeye konu olacak anapara fonu asgari 100 bin Amerikan 
doları olmalıdır. Bağışçı, bu meblağı azami üç yıl içerisinde ödeyebiliyor. Bağış, 
bu süre boyunca kullanılmadan değerlendirilerek saklanıyor ve elde edilen 
getiri, anaparaya ekleniyor. Öğrenci mezun olduğunda, bağışın katkısı okulların 
burs yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak bu hakkı kazanan diğer 
başarılı ve ihtiyaç sahibi bursiyerler için kullanılıyor.

Bağış Miktarı: 100.000 Amerikan doları

(ENDOWMENT)

İSİMLENDİRME PROGRAMLARI



AKADEMİK GELİŞİM & KÜRSÜ FONLARI
Sağlık ve Eğitim Vakfı, bünyesindeki eğitim kurumlarında verdiği kaliteli eğitimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle eğitimcilerinin gelişimlerine ve akademik altyapıya 
önem veriyor ve bunun için kaynak ayırıyor. Bu bağış kategorisinde, bağışçıların tek seferde ya 
da düzenli ödemelerle bağışlayacağı her 100 bin Amerikan doları karşılığındaki anapara, Vakıf 
tarafından değerlendiriliyor. Anaparanın getirisi, eğitim kurumlarındaki akademik altyapının 
geliştirilmesi, yeni departmanların kurulması ve eğitim kadrolarının güçlendirilmesi için 
kullanılıyor. Akademik Gelişim ve Kürsü Fonlarına bağışçıların ismi veriliyor.

Bağış Miktarı: 100.000 Amerikan doları

İSİMLENDİRME PROGRAMLARI



KAMPÜS ALANI 
İSİMLENDİRME 
PROGRAMLARI 
2018 yılında kurgulanan Kampüs Alanı İsimlendirme 
Programları ile SEV çatısı altındaki eğitim kurumlarına yönelik 
yeni bağış mekanizmaları oluşturuldu. Bu yeni uygulamaya 
sayesinde, vakıf bünyesinde bulunan okulların mezunları, 
veliler, çalışanlar ve tüm SEV dostları; kampüslerde yer 
alan oditoryum koltuklarına, banklara ve ağaçlara süresiz 
olarak kendilerinin, ailelerinin ya da kurumlarının isimlerini 
verebiliyorlar. İsimlerini ölümsüzleştirirken yaptıkları bağışlarla 
ihtiyaç sahibi gençlerin SEV çatısı altındaki okullarda eğitim 
almalarına olanak sağlıyorlar. 

Kampüs Alanı İsimlendirme Programları kapsamında kişiler 
ve kurumlar tüm kampüslerdeki binalara, dersliklere ve 
laboratuvarlara da isimlerini verebiliyorlar.

Bina isimlendirme fonları hakkında detaylı bilgi almak 
için Kaynak Geliştirme Departmanı ile iletişime 
geçiniz.

Bağış Miktarı

Ağaç: 15.000 TL
Bank: 5.000 TL
Oditoryum Koltuk (İlk 10 sıra): 4.000 TL 
Oditoryum Koltuk (10. sıradan sonra): 3.500 TL
Oditoryum Balkon: 3.000 TL

İSİMLENDİRME PROGRAMLARI



GAYRİMENKUL & KİRA BAĞIŞLARI

AYNİ BAĞIŞLAR

Sağlık ve Eğitim Vakfı, gayrimenkul ve kira bağışlarını da kabul ediyor. Bağışçılar, koşullu 
ya da koşulsuz olarak gayrimenkullerini ve/veya gayrimenkullerinin kira gelirlerini Vakfa 
bağışlayabiliyorlar. Bağışların koşulsuz verilmesi durumunda Vakıf, tüm bağışı ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin eğitimi için kullanıyor. Yapılacak protokole bağlı olarak burs, bağışçının ismiyle 
anılıyor. Bağışın şartları bağışçı ve Vakıf yönetimi ile birlikte düzenlenerek yetkililer tarafından 
takip ediliyor. 

Gayrimenkul & Kira Bağışları hakkında daha detaylı bilgi almak için 
Kaynak Geliştirme Departmanı ile iletişime geçiniz.

İsteyen kişi ve kurumlar, SEV’e bağlı tüm kurumlara arzu ettikleri her türlü 
malzeme, ekipman veya hizmet gibi ayni bağışlarla da destek sağlayabiliyorlar.

Ayni bağışlar hakkında daha detaylı bilgi almak için 
Kaynak Geliştirme Departmanı ile iletişime geçiniz.

İSİMLENDİRME PROGRAMLARI



DİĞER
SEV eğitim kurumlarının yanı sıra SEV Amerikan Hastanesi’ne ve 
SEV Yayıncılık’a da bağış yapılabiliyor. 

Detaylı bilgi almak için Kaynak Geliştirme Departmanı ile iletişime geçiniz.

ÖZEL GÜN BAĞIŞLARI
Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın sunduğu Özel Gün Bağış Programı ile mezunların ve SEV dostlarının 
doğum günü, evlilik yıldönümü, yılbaşı gibi kutlama ve anma günlerinde yapacakları bağışlar, 
başarılı ancak ihtiyaç sahibi öğrencilerin kaliteli eğitime erişimlerine destek sağlıyor. İsme özel 
olarak tasarlanan sertifikalar, adına bağış yapılan kişiye gönderiliyor.

Sabit bir tutar yok.



Bir Bakışta SEV Bağış Programları 2018

Özel Gün 
Bağışları

Sabit bir tutar yok.

Eğitim ihtiyaç bursu

SEV & Kurumları

Bir İz de 
Sen Bırak!

Üsküdar Amerikan 
Lisesi (ÜAL)

ÜAL Endowment 
Fonu’nda değerlendirilir.

Vakıf, bağışın getirisi 
kadar paylaşımlı 

destek verir.

Eğitim ihtiyaç bursu

300

Bir Meşale de  
Sen Yak!

İzmir Amerikan Koleji 
(ACI)

ACI Endowment 
Fonu’nda değerlendirilir.

Vakıf, bağışın getirisi 
kadar paylaşımlı 

destek verir.

Eğitim ihtiyaç 
bursu

300

Bir Tuğla da  
Sen Koy!

Tarsus Amerikan  
Koleji (TAC)

TAC Mezunları 
Endowment Fonu’nda 

değerlendirilir.

Vakıf, bağışın getirisi 
kadar paylaşımlı 

destek verir.

Eğitim ihtiyaç 
bursu

200

Mezun Sınıf 
Bursları

SEV İlköğretim 
ve Liseleri

Minimum okul  
ücretinin yarısı 

Bağış ihtiyaç sabihi 
bir öğrencinin okul 
ücreti için kullanılır. 

Vakıf, öğrenci mezun 
olana kadar her yıl 

yapılan bağışa 1:1 oranda 
paylaşımlı destek verir.

Eğitim ihtiyaç bursu
(Zaman taahhütlü)

Bağışçının
 adı verilir.

(Paylaşımlı Destek Fonu)

İlgili okulun 
endowment fonunda 

değerlendirilir.

İSİMLENDİRME

PAYLAŞIMLI DESTEK

BAĞIŞ KULLANIMI 
(BİRİKEN & HARCANAN)

BAĞIŞIN KULLANIM 
KOŞULU

BAĞIŞ TUTARI

İLGİLİ KURUM



SEV, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan bir vakıftır. 
SEV’e yapılan bağış ve yardımların toplamı, o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar 

olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.

İsme Özel Toplu 
Sermaye Fonu 

(Endowment)

100.000
Min.

Vakıf, bağışın getirisi 
kadar paylaşımlı 

destek verir.

SEV & Kurumları

Bağışçının
 adı verilir.

Eğitim ihtiyaç bursu
(Lise 5 yıl, ilköğretim 8 yıl)

Akademik Geliştirme/ 
Kürsü Fonu

Eğitim kadrosuna 
destek

Bağışçının
 adı verilir.

Bağışçı ile birlikte 
karar verilir.

100.000

SEV İlköğretim 
ve Liseleri

Nakdi Bağış/
Bina-Tesis İnşası

Vakıf ile iletişime 
 geçiniz.

Kampüs altyapısına 
destek

Bağış 
belirlenen amaç 
doğrultusunda 

kullanılır.

Bağışçının
 adı verilir.

SEV İlköğretim 
ve Liseleri

Şartlı/Şartsız bağış

Sabit bir tutar yok.

Bağışçının
 adı verilir.

Bağışçının belirlediği 
amaç doğrultusunda 

değerlendirilir.

Gayrimenkul/
Kira Bağışları

SEV İlköğretim 
ve Liseleri

Ayni Bağışlar

Şartlı bağış

Bağış 
belirlenen amaç 
doğrultusunda 

kullanılır.

Bağışa göre belirlenir.

SEV İlköğretim 
ve Liseleri

Eğitim ihtiyaç bursu

Bağışçının
 adı verilir.

Ağaç: 15.000 
Bank: 5.000 

Koltuk: 3.000-4.000 

İlgili okulun 
endowment fonunda 

değerlendirilir.

İlgili okulun 
endowment fonunda 

değerlendirilir.

Kampüs Alanı
İsimlendirme

SEV İlköğretim 
ve Liseleri

Diğer isimlendirmeler için  
SEV ile iletişime geçiniz.





G Ü CÜ N ÜZÜ 
FARK EDİN!
Küçük olduğunu düşündüğünüz 
bir bağışın düzenli yapıldığında ne 
kadar büyük bir etki yaratabileceğinin 
farkında mısınız? İster kurumların ya 
da bireylerin yaptığı büyük bağışlar 
ister küçük ama düzenli bağışlar; her 
bağış, bir fark yaratır. SEV’in hem 
burslarına hem de köklü geleneğine 
destek olarak kaliteli eğitim için fırsat 
eşitliği sağlayın.








