2022 - 2023 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

Anaokulu

(Eğitim + Yemek)

53.160,62

İlkokul
Ortaokul

70.880,83

Lise

81.512,96

Yemek

11.049,70

5 Taksit

10 Taksit

54.268,14

55.375,65

(5 x 10.853,63)

(10 x 5.537,57)

72.357,52

73.834,20

83.211,14

84.909,33

11.279,90

11.510,10

5 Taksit

10 Taksit

(5 x 14.471,50)

(5 x 16.642,23)

(5 x 2.255,98)

(10 x 7.383,42)

(10 x 8.490,93)

(10 x 1.151,01)

• Belirtilen tabloda anaokulu ücretine yemek
(sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı)
dâhildir.
• İlkokul öğrencileri için yemek zorunludur.
İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim ücretine yemek
ücreti dâhil değildir. Yemek kaydı bulunan
ilkokul öğrencileri sabah kahvaltısı ve öğle
yemeğinden faydalanırken ortaokul ve lise
öğrencileri öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından
yararlanmaktadır.
• Yemek hizmeti okulumuz bünyesinde
sağlanmaktadır. Okulumuzda hazırlanan yemekleri
gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
• Servis hizmeti okulumuza ait servis araçları ve
Özel Ege Lisesi çalışanı olan şoför ve hostesler ile
sağlanmaktadır. Servis hizmetimizden güvenle
yararlanabilirsiniz.

12.825,54

13.092,74
(5 x 2.618,55)

(10 x 1.335,99)

• Özel Ege Lisesinde öğrenim gören her kardeş için
%10 kardeş indirimi uygulanmaktadır.

17.690,40

18.058,95

18.427,50

• Özel Ege Lisesi 12. sınıf mezunlarımızın çocukları
için %10 mezun indirimi uygulanmaktadır.
• Taksitli ödeme seçeneğinde peşinat tutarı okul
muhasebesine kredi kartı / nakit / havale yoluyla
yapılmakta, kalan tutar için taksitler Haziran ayı
itibarıyla başlamaktadır.

(5 x 3.611,79)

13.359,94

• Tüm ücretlere KDV dâhildir.

(10 x 1.842,75)

21.228,48

21.670,74

22.113,00

26.535,60

27.088,43

27.641,25

(5 x 4.334,15)

(5 x 5.417,69)

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
Velilerin ve öğrencinin kimlik fotokopileri
Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf

(10 x 2.211,30)

(10 x 2.764,13)

• Taksitli ödeme seçeneği sadece Türkiye Ekonomi
Bankasında (TEB) açılacak kredili mevduat hesabı
ile mümkündür. Kredi kartıyla taksitlendirerek
ödeme seçeneği bulunmamaktadır.
• ÖEL Okula Giriş Sınavı ya da LGS sonucuna göre
öğrenim bursu alan öğrencilerin bursları için eğitim
ücreti üzerinden burs indirimi uygulanır. Kardeş
indirimi + öğrenim bursu gibi burs / indirim oranları

* Özel Ege Ailesi olarak öğrencilerimize başarı dolu bir öğrenim hayatı dileriz.

