
             2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI                                                                                                                                                                                                                            
ÜCRET TESBİT KOMİSYONU KARARI 

 
 S. 

NO 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI GÜN UYGULAMALARI VERİLECEK HİZMETLER 

ÜCRETLER 

              TABAN          
 

           TAVAN 

1 
          ANA SINIFLARI                                                        

(İlkokul-Ortaokul-Lise ve Dengi Okullar 
Bünyesinde bulunan)  

İkili Eğitim Yapan Kurumlar 
  Kahvaltı-Kırtasiye giderleri 
 Veliye ait olmak üzere 

             0 60,00₺ 

2 
    BAĞIMSIZ ANAOKULLARI                                      

(Çevrenin ekonomik durumu ve okulun 
sağladığı imkânlar göz önüne alınarak) 

Yarım Gün Uygulaması yapan 
Anaokullar 

 Kahvaltı-Kırtasiye giderleri  
Okula ait olmak üzere 

             0 180,00₺ 

 Kahvaltı-Kırtasiye giderleri  
Veliye ait olmak üzere 

             0     100,00₺ 

3 

Kız Meslek Liseleri Döner Sermaye ile çalıştıkları için ücretleri kendi komisyonları tarafından belirlenecektir.                                                                                                     
(3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamına giren uygulama 

sınıflarının mali ve muhasebe işlemleri döner sermaye mevzuatı hükümlerine göre yürütülür. Harcama işlemlerinde ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Mal Alımları Denetim, 

Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.) 

1-Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonu ve ücretin tespiti 

Okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir. Ancak çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim 
materyalleri için ücret alınır. Alınacak bu ücret, ücret tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir. Alınacak aylık tavan ücret tespit edilirken, çevrenin ekonomik durumu göz önünde 
bulundurulur. Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini  engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek 
tutulamaz. Okul yönetimi il ücret tespit komisyonunca belirlenen tavan ücreti aşmayacak şekilde veliden alınacak aylık aidatı belirler. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Ancak 
çocuklara sunulmayan hizmet için velilerden ücret talep edilemez. 

2-Okul öncesi eğitim kurumlarında ücretin alınması ve bütçenin hazırlanması 

Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre EK-2, çocuklarının aylık ücretini her ayın 15’ini takip eden 
ilk üç iş günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Banka olmayan yerleşim birimlerinde aylık aidat, okul yönetimince velilerden belge karşılığında alınır. 
Okul yönetimince yirmi iş günü içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır. Eylül ayında ücret tam 
olarak alınır ancak haziran ayında ücret alınmaz. Yarıyıl tatilinde ise aylık ücret tam olarak tahsil edilir. Okula kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri 
aidat iade edilir. Aylık ücret, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilemez. Belirlenen ücretin dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz. Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla 
şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul aile çocuklarından ücret alınmaz. Bu durumdaki çocuklardan engelli olanlara öncelik tanınır. 
Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren tahminî bütçe, eylül ayında hazırlanarak okul 
müdürünce onaylanır. Onaylanan tahminî bütçe en geç yirmi iş günü içinde e-Okul sisteminde EK-12’ye işlenir 

2019-2020  eğitim-öğretim yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında uygulanmasına karar verilmiştir. 


