
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
ve İlgili Yönetmelikler Gereği İlan Olunur.

2022-2023
Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri

“Ana Kucağından İTÜ’ye”

ŞUBAT MART ŞUBAT MART ŞUBAT

34.175 TL+KDV

61.350 TL+KDV

61.850 TL+KDV

65.250 TL+KDV 9.350 TL+KDV

9.350 TL+KDV

9.750 TL+KDV

9.000 TL+KDV

Nesan Yerleşkesi
Menderes Caddesi Sevgi Mahallesi No: 9
Gaziemir, İzmir
T: 444 6 488 F: 0232 274 17 00

Ayazağa Yerleşkesi
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Maslak
Sarıyer, İstanbul
T: 0212 367 13 00 F: 0212 285 70 46

Beylerbeyi Yerleşkesi
Beylerbeyi Mah. Vakıf Tarla Altı Sl No: 1
Üsküdar, İstanbul
T: 0216 401 17 73 F: 0216 401 20 81

- Eğitim ve yemek ücretlerinde KDV %8’dir.
- Eğitsel etkinlikler, kulüp faaliyetleri, akademik eğitim amaçlı şehir içi günübirlik geziler, hafta içi okul sonrası çalışmalar, hafta içi okul sonrasında  
   veya hafta sonu yapılan akademik kurslar ile yabancı dil kursları eğitim ücretine dâhildir. Şehir dışı ve yurtdışı geziler, uluslararası yabancı dil  
   seviye belirleme sınavları, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve turnuvalar, okutulacak yayınlar, kırtasiye ve okul kıyafetleri ücrete dâhil değildir.
- Anaokulu ve ilkokul kademesinde beslenme; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere 3 öğündür.
- Ortaokul ve lise kademesinde beslenme; sabah ara öğünü ve öğlen yemeği olmak üzere 2 öğündür.
- Yemek ücretleri ödemesi, eğitim-öğretim ücretleri ödeme planı ile aynı sayıda taksitlendirilir.
- Peşin ödemelerde Mart ayında %5, Nisan ayında %4, Mayıs ayında %3 peşin indirimi uygulanır.
- Tek çekim kredi kartı peşin ödemelerinde ise ilgili ayın indirim oranından 1 puan düşük indirim uygulanır.
- Taksitli ödeme yapmak isteyen velilerimiz, peşinat ödemesi sonrası, taksit ödemelerini 25 Mayıs 2022 tarihinde başlatıp, 
   kalan ucreti eşit bir şekilde 25 Ocak 2023 tarihine kadar taksitlendirebilirler.
- Anaokulu ücretlerinde, peşin indirimi dışında indirim yapılmaz.
- İTÜ GVO İzmir anlaşmalı protokol kurumlarının indirim oranı ek %10’dur.
- Peşin indirimi dışında, farklı indirim gruplarının bir arada olduğu durumlarda, bu indirim oranlarından sadece en yüksek olanı uygulanır.
- Kardeş indirim oranı %10’dur. İndirim ikinci ve diğer kardeşlere uygulanır.
- İTÜ mezunu çocukları ve torunları için tüm indirimler dahil olmak üzere indirim oranı %20’dir.
- İndirim oranları sadece eğitim ücretine uygulanır.
- İTÜ mezunu veli çocuklarının akademik burs almış olmaları durumunda, burs veya indirimden yüksek olan oran kabul edilir.


