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Milli Efitim BakanhSr okul Onccsi Egitim ve ilkogretim Kurumlan ycinetmelig inin 67. maddesi
gerefiince oluqturulan "Okul Oncesi Ucret Tespit Komiqyonu" Milli Egitim
Miidiir A-li Ey1.UpKOCA
baqkanlr[rnda9 Haziran 2015 Sah giinii saat 10.j0'da toplanarak aga[rdakj kararlarr almrgtr.
ANAOKULLARDA VE ANASINLARINDA;

l- Velilerden

almacak ayhk ticretlerin Yonetmeli[in 70. Maddesi gereSince Devlet Bankalarrndan
birinde agrlacak hesaba dekont karqrh$rnda yafinlmasm a

,,,

Ogrenci velilerinden 9 ay izerinden iicret ahnmastna

3- Ahnan ticretlerin sadece okul oncesi

e[itim-o[retim ile ilgili gocuklann beslenme, temizlik
hizmetleri ve efitim programmrn uygulanmasrna yonelik e[itim materyalleri igin
almacak
harcamalarda kullanmasr

4- Velilerden ahnacak ticret

GI]N

TABAN

Yanm Giin (Sabahqr)

O,OO

TL

90 TL

Yarrm Giin (Oglenci)

0,00 TL

90 TL

TAVAN

olarak belerlenmigtir

5-

' Maddesi (3) bendi Ahnacak ayhk tavan ticret tespit edilirken, gevrenin ekonomik durumu gciz
onilnde bulundurulur. Tespit edilecek ayhk iicretin tavanr higbir gekilde okul
oncesi efitimin
yaygrnlaqtrrtlmast ve geliqtirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlannr
zirlayacak
gekilde yiiksek tutulmamasr.

67

6- 67'Maddesi (4) bendi Komisyon karart, valiligin onaymdan sonra

yiiriirlii[e girer. Belirlenen tavan
iicretleri il milli e$itim miidiirltiklerince Bakanhfa bildirilir ve il milli egitim mi.idiirltifiiniin
internet sayfasrndan duyurulur.

7- 67'Maddesi (5) bendi Okul ycinetimi

il ticret tespit komisyonunca belirlenen tavan iicreti agmayacak
qekilde veliden altnacak ayhk aidatr belirler. Karar, okul mi.idiirliiklerince
velilere duyurulur.
Ancak gocuklara sunulmayan hizmet igin velilerden iicret talep edilemez.

8- 68.Madde (3) bendi

Ayhk iicret, velilerin istekleri drgrnda topluca tahsil edilemez. Belirlenen
ticretin drqrnda kayrt igin velilerden ayrrcaiicret ahnamaz.

9- 68.Madde (4) bendi Durumlannr belgelendirmeleri kaydryla qehit, harp mal0lii
ve muharip gazi

gocuklarr ile okul ofrenci kontenjanrntn 1/10'u oranrndatiyoksul aile gocuklarmdan
iicret alnmaz.
Bu durumdaki gocuklardan engelli olanlara oncelik tanrnrr.

l0-

7?: Madde.(1). 31611938 tarihli ve 3423 sayth Milli E$itim Bakanhgrna Ba[h Mesleki
ve Te].nik
o[retim okullarr Doner Sermayesi Hakkrnda Kanun kapsamlna gi."n.rygiluma srnrflalnrn mali
ve muhasebe iglemleri dciner sermaye mevzuatr htikiimlerine gcire yiiriittiliir.

Kararlan almmrgtrr. 0910612015

