
130.636,80 133.358,40 136.080,00

87.715,03

145.152,00

116.953,37

89.542,43 91.369,82

(5 x 26.671,68) (10 x 13.080,00)

(5 x 17.908,49)

148.176,00
(5 x 29.635,20)

119.389,90
(5 x 23.877,98)

(10 x 9.136,98)

151.200,00
(10 x 15.120,00)

121.826,43
(10 x 12.182,64)

Velilerin ve öğrencinin kimlik fotokopileri
Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

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

• Tüm ücretlere KDV dâhildir.

•  Belirtilen tabloda anaokulu ücretine yemek (sabah 
kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı) dâhildir.

• 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.

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

• Özel Ege Lisesi 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. 

• Taksitli ödeme seçeneği sadece Türkiye Ekonomi 
Bankasında (TEB) açılacak kredili mevduat hesabı 
ile mümkündür.  Kredi kartıyla taksitlendirerek 
ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

• 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 
birleştirilmez, yüksek olan oran dikkate 
alınmaktadır.

2023 - 2024 ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ

ANAOKULU
(36-48 AY)

ANAOKULU
(48-60 AY, - 60-71 AY)

İLKOKUL
1.SINIF

İLKOKUL
(2.SINIF-4.SINIF)

155.520,00 158.760,00
(5 x 31.752,00)

162.000,00
(10 x 16.200,00)

ORTAOKUL
5.SINIF

116.953,37

181.440,00

119.389,90
(5 x 23.877,98)

185.220,00
(5 x 37.044,00)

121.826,43
(10 x 12.182,64)

189.000,00
(10 x 18.900,00)

ORTAOKUL
(6.SINIF-8.SINIF)

LİSE
(9.SINIF)

134.496,38 137.298,39
(5 x 27.459,68)

140.100,39
(10 x 14.010,04)

LİSE
(10.SINIF-12.SINIF)



Velilerin ve öğrencinin kimlik fotokopileri
Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

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

2023 - 2024 ÖĞRETİM YILI YEMEK VE ULAŞIM ÜCRETLERİ

• Tüm ücretlere KDV dâhildir.

•  Belirtilen tabloda anaokulu ücretine yemek (sabah 
kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı) dâhildir.

• 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.

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

• Özel Ege Lisesi 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. 

• Taksitli ödeme seçeneği sadece Türkiye Ekonomi 
Bankasında (TEB) açılacak kredili mevduat hesabı 
ile mümkündür.  Kredi kartıyla taksitlendirerek 
ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

• 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 
birleştirilmez, yüksek olan oran dikkate 
alınmaktadır.

29.937,60 30.561,30 31.185,00
(5 x 6.112,26) (10 x 3.118,50)

39.916,80 40.748,40 41.580,00
(5 x 8.149,68) (10 x 4,158,00)

47.900,16 48.898,08 49.896,00
(5 x 9.779.62) (10 x 4.989,60)

59.875,20 61.122,60 62.370,00
(5 x 12.224,52) (10 x 6.237,00)

31.104,00 31.752,00
(5 x 6.350,40)

32.400,00
(10 x 3.240,00)

YEMEK
(1 ADET

KAHVALTI DAHİL)


