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 T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 82728151/101.01.01-E.7429745 04/06/2020
Konu :Zonguldak İl Geneli 2020-2021 Öğretim Yılı 

Anaokulu, Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Ücretleri

VALİLİK MAKAMINA

Anaokulu, Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 26 
Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim  Kurumları Yönetmeliğinin "Okul Öncesi Eğitim 
Kurumarında  Ücret Tespit Komisyonu  ve Ücretin  Tespiti"  başlıklı 67' inci maddesinde; 

    “(1)  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.

 (2) Komisyon, okulun bulunduğu  il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında; okul 
öncesi eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, anaokulu ve 
bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü ve alan/bölüm şefi ile 
anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci, iki 
okul-aile birliği başkanı ve varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanından 
oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy 
sayılır.

 (3) 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.

(4) Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Belirlenen tavan 
ücretleri il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir ve il millî eğitim müdürlüğünün 
internet sayfasından duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

(5) Okul yönetimi il/ilçe 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." hükmü yer 
almaktadır.   

Ayrıca, Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/06/2014 tarih ve 
30140611/841/2351142 sayılı emirleride;

"Onuncu Kalkınma Planı’nda 2018 yılı sonunda okul öncesi eğitimde 4-5 yaş için % 
70 okullaşma oranına ulaşılması hedeflenmiş olup, MEB 2010-2014 Stratejik Planında ise 
“okul öncesi eğitimde % 33 olan net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan 
dönemi sonuna kadar % 70’in üstüne çıkarmak”  ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca; 
Bakanlığımızın 2019 Okul Öncesi hedefi  okullaşma oranını %92 ' nin üzerine çıkarmak 
olduğundan okul öncesi eğitimde üst politika metinlerinde öngörülen okullaşma oranına 
ulaşılması gerekmektedir. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul öncesi taban ücretlerinin       0 
(sıfır) olması, tavan ücretlerin aşağıda belirtildiği gibi uygulanması ayrıca; maddi 
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imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını  okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaptıramayan 
velilerin yoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinde, eğitim hizmeti dışında herhangi bir ek 
hizmet (kahvaltı, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı gibi) sunulmayan  okullarda okul öncesi 
eğitimi için velilerden ücret talep edilmemesi, okullarımızın alan taraması yaparak 4-5 yaş 
grubu öğrencilerin okula kazandırılmasını sağlayarak tam kapasite eğitim verilmesi, özellikle 
tam kapasite eğitim veren okullarımızın tavandan ücret talep edilmemesinin  uygun 
görüldüğü "belirtilmektedir.

Buna göre;
 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve 

82728151-101.01.01-E.6986373  sayılı onayı ekindeki toplantı tutanağında;

Merkez İlçede oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasmıfı ve uygulama sımfı) ücret tespit komisyonu 12/05/2020  Salı 
günü saat 13:30' da  toplanarak;

                  1-a) Anasınıflarında  personel  hizmeti  okul  tarafından karşılanıp, beslenme,
temizlik hizmetleri ve eğitim materyallerin hepsi birden okul tarafından karşılanıyor  olması
durumunda taban fiyat  0 TL (sıfır TL), tavan fiyat 90,00 TL (doksan TL) , personel hizmeti de veliden
alınan ücret ile karşılanıyor ise  100,00 TL ( Yüz TL )     

b) Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması esas 
olmakla beraber,  personel hizmeti  okul tarafından karşılanıp, beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim
materyalleri veli tarafından karşılanıyor, tam gün 1 kahvaltı  taban fiyat  0 TL (sıfır TL),  tavan 50 TL 
(elli TL),

                c) Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması 
esas olmakla beraber,  tam gün 1 kahvaltı+1 öğlen yemeği  taban fiyat  0 TL (sıfır TL), tavan  90 TL 
(doksan TL),

              2-a) Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz 1 öğün kahvaltı taban 0 TL (sıfır
TL), tavan 225,00 TL (iki yüz yirmi beş TL), 

                b) Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz kahvaltısız taban 0 TL (sıfır TL),
tavan 100,00 TL (yüz TL)

               c) Köy ve Beldelerdeki bağımsız anaokullarında tam gün 2 kahvaltı + 1 öğlen 
yemeği taban 0 TL (sıfır TL), tavan 275,00 TL (iki yüz yetmiş beş TL), 

3-a) Uygulama anaokulu yarım gün 1 kahvaltı taban 0 TL (sıfır TL), tavan 390,00 TL (üç yüz 
doksan TL), 

               b) Belde ve köylerdeki uygulama anaokullarında tam gün 2 kahvaltı + 1 öğün 
yemek taban  0 TL (sıfır TL), tavan 390,00TL (üç yüz doksan TL) olarak belirlenmiştir.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/05/2020  tarih ve 
87549655-101.01.01-E.6914374  sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında; 

“Alaplı İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonunun 11/05/2020 
Pazartesi   günü saat 14.00’ da toplanarak;

            1-a) Anasınıflarında personel hizmeti okul tarafından karşılanıp, beslenme, 
temizlik hizmetleri ve eğitim materyalleri veliler tarafından karşılanıyor ise, taban fiyat 0.00 
TL,(sıfır TL), Tavan fiyat  80.00TL. (SeksenTL.), personel hizmeti de veliden alınan ücret ile 
karşılanıyor ise, 90.00 TL. (DoksanTL.) 

             b) Taşıma merkezi okullar ile Köy ve Beldelerdeki anasınıflarında ücret 
alınmaması esas olmakla beraber, personel hizmeti okul tarafından karşılanıp, beslenme, 
temizlik hizmetleri ve eğitim materyalleri veli tarafından karşılanıyor, tam gün bir kahvaltı 
taban fiyatı 0 TL. (sıfır TL.) ,tavan fiyatı 40.00TL.(Kırk TL.),

             c) Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret 
alınmaması esas olmakla beraber, tam gün bir kahvaltı + bir öğlen yemeği taban fiyat 0 
TL.(sıfır TL.), tavan 80.00TL.(seksen TL.),
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           2-a) Bağımsız Anaokullarında yarım gün yemeksiz bir öğün kahvaltı taban 
fiyatı 0 TL. (sıfır TL.), tavan fiyatı 200.00TL.(İkiyüz TL.), 

              b) Bağımsız Anaokullarında yarım gün yemeksiz, kahvaltısız taban fiyatı 0 
TL. (sıfır TL.), tavan fiyat 100.00 TL. (yüz TL.), 

              c) Köy ve Beldelerdeki bağımsız Anaokullarında tam gün 2 kahvaltı + 1 
öğlen yemeği taban fiyatı 0 TL. (sıfır TL.), tavan fiyatı 250.00TL. (İkiyüzelli TL.),

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/05/2020  tarih ve 
73005770-420-E.7230324 sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında;

 
“Çaycuma  İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 

kurumları (anaokulu, anasınıfı  ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonu 28/05/2020 
Perşembe günü saat 15.30' da toplanarak;

1-a)Anasınıflarında personel hizmeti okul tarafından karşılanıp, beslenme, temizlik 
hizmetleri ve eğitim materyalleri veli tarafından karşılanıyor ise taban fiyatı 0,00 TL (sıfır 
TL), tavan fiyatı 60,00 TL (Altmış TL), beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim materyallerin 
hepsi birden okul tarafından karşılanıyor olması durumunda taban fiyatı 0 TL (sıfır TL),taban 
fiyatı 90 TL (doksanTL),  personel hizmeti de veliden alınan ücret ile karşılanıyor ise 90 TL 
(doksan TL)

b)Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması 
esas olmakla beraber, tam gün 1 kahvaltı 60 TL (altmış TL),

c)Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması 
esas olmakla beraber; tam gün 1 kahvaltı +1 öğlen yemeği 100 TL (yüz TL)

2-a)Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz 1 öğün kahvaltı taban 0 TL (sıfır 
TL),tavan 180 TL (yüz seksenTL),

b)Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz kahvaltısız taban 0 TL  (sıfır TL), 
tavan 90 TL (doksan TL),

3-a)Uygulama anaokulu yarım gün 1 kahvaltı taban 0 TL (sıfır TL), tavan 180 TL 
(yüz seksen TL),

b) Belde ve köylerdeki uygulama anaokullarında tam gün 2 kahvaltı + 1 öğün yemek 
taban 0 TL (sıfır TL), tavan 200 TL (iki yüz TL) olarak;

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/04/2020  tarih ve 
54913291-50.01.03-E.6615624   sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında; 

“Devrek  İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasınıfı  ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonu 27/04/2020 
Pazartesi günü saat 14:00' da toplanarak;

1-a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için, Ana 
sınıfları için taban fiyat 0 TL (sıfır), tavan fiyatın ise yönetmelik hükümleri dikkate alınarak 
tespit edilmesi denildiğinden; 

           b ) Devrek ilçe merkezinde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Ana sınıfları için 
taban fiyat 0 TL (sıfır), tavan fiyat 80  TL ( seksen TL), Kahvaltı olması durumunda 90TL ( 
doksan TL) olarak belirlenmesine,

c )Taşıma Merkezi Okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması 
esas olmakla beraber, tamgün bir kahvaltı 60 TL (Atmış TL) olmasına,

ç ) Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması 
esas olmakla beraber, tam gün 1 kahvaltı + 1 öğlen yemeği 70TL ( Yetmiş TL),

2- a ) İlçe Merkezinde “Bağımsız Anaokullarında yarım gün yemeksiz 1 kahvaltı 
olması durumunda  taban 0 TL (sıfır TL), tavan 190 TL ( yüzdoksan TL) olarak 
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uygulanmasına;  
2-b)  Uygulama anaokullarında yarım gün 1 kahvaltı olması durumunda   taban 0 sıfır 

TL (sıfır), tavan 190 TL ( yüzdoksan TL) olarak;

Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/05/2020  tarih ve 
56458873/101.01.01/7042353  sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında; 

“Gökçebey  İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonu 12/05/2020  Salı 
günü saat 15.30' da toplanarak;

1- İlçe Merkezi Belediye sınırları içindeki okulların bünyesindeki anasınıflarında; 
(Gökçebey Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Tefen İlkokulunda)

a) Taban fiyat 00,00 TL-Tavan fiyat 70.00 TL. 
b) Kahvaltı olması halinde Taban fiyat 00,00 TL-Tavan fiyat 90.00 TL.
 2- Köy ve küçük yerleşim birimleri ile taşıma merkezi okullar bünyesindeki 

anasınıflarında ücret alınmaması esas olmakla birlikte, kahvaltı/yemek verilmesi halinde; 
      a) Tam gün 1 kahvaltı; Taban 00.00  - Tavan  70,00 TL.
      b) Tam gün  1 kahvaltı  + Öğlen yemeği; Taban 00.00 - Tavan 90,00  TL.    
3-  Gökçebey Anaokulunda ve Bakacakkadı Anaokulunda;
      a) Yarım gün yemeksiz 1 öğün kahvaltı Taban Fiyat 00,00 TL-Tavan Fiyat 

180,00 TL. olarak;   
b)Yarım gün yemeksiz kahvaltısız;Taban Fiyat 00.00 TL-Tavan Fiyat 140.00TL. 

olarak;

Kdz.Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/05/2020  tarih ve 
91212774-50.01.01-E.7177260   sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında; 

“Kdz.Ereğli  İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim - öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasınıfı  ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonu 14/04/2020 
Perşembe  günü  toplanarak;

                                                                                Taban Fiyat      Tavan Fiyat
a)İlçe merkezindeki ilkokul-ortaokullar 
 bünyesindeki anasınıflarında(kahvaltısız) :              00,00 TL                   80,00 TL

b)İlçe merkezindeki ilkokul-ortaokullar
 bünyesindeki anasınıflarında(kahvaltılı)  :                00,00 TL                  130 TL

c)Taşıma merkezli okullar,Belde ,                          
Köylerde bulunan ilkokullar, ortaokullar
bünyesindeki anasınıflarında (kahvaltısız) :             00,00TL         80,00 TL

ç)Taşıma merkezli okullar,Belde ,                          
Köylerde bulunan ilkokullar, ortaokullar
bünyesindeki anasınıflarında (kahvaltılı) :             00,00TL         130,00 TL
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d)Bağımsız“Anaokulu”nda    
 Yarım gün eğitim (1 Kahvaltı)             :           00,00 TL          225,00 TL                      
  
e)Uygulama Sınıfı” nda  
   Yarım gün eğitim (1 Kahvaltı )              :      00,00 TL             380,00  TL

f)Belde Köylerde Uygulama Sınıflarında
  Tamgün 2 Kahvaltı+ 1 öğle yemeği        :        00,00 TL           340,00 TL

g) Belde Köylerde Uygulama Sınıflarında
    Yarımgün 1 Kahvaltı                              :        00,00 TL            230,00 TL     
                                     
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/05/2020  tarih ve 

32069761-101.01.01-E.6865934 sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında; 

“Kilimli  İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasınıfı  ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonu 20/04/2020 
Pazartesi  günü saat 10.00' da toplanarak;

1-a)Anasınıflarında personel hizmeti okul tarafından karşılanıp, beslenme, temizlik 
hizmetleri ve eğitim materyalleri veli tarafından karşılanıyor ise taban fiyat  0,00 TL (sıfır), 
tavan fiyat 40.00 TL (kırk TL ) , beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim materyalleri n hepsi 
birden okul tarafından karşılanıyor olması durumunda taban fiyat 0 TL (sıfır), tavan fiyat ise 
60,00 TL (altmış TL), personel hizmeti de veliden alınan ücret ile karşılanıyor ise 80.00 TL 
(seksen TL)

  b)Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret alınmaması 
esas olmakla beraber, taban 0 (sıfır TL )tam gün 1 kahvaltı 90 (doksan TL)

2-a)-Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz 1 öğün kahvaltı taban 0 TL (sıfır 
TL),tavan 130 TL        (yüz otuz  TL)   

  b)- Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz kahvaltısız taban 0 TL (sıfır 
TL),tavan 80 TL (seksen TL)   belirlenmiştir.

  Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğününün 29/05/2020  tarih ve 
54353923-50.01.01-E.7238597  sayılı yazısı ekindeki toplantı tutanağında; 

“Kozlu  İlçesinde oluşturulan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul öncesi eğitim 
kurumları (anaokulu, anasınıfı  ve uygulama sınıfı) ücret tespit komisyonu 06/05/2020 
Çarşamba günü saat 10.00' da toplanarak;

1-a) Anasınıflarında personel hizmeti okul tarafından karşılanıp, beslenme, temizlik 
hizmetleri ve eğitim materyalleri veli tarafından karşılanıyor ise taban fiyat 0,00 TL (Sıfır 
TL), tavan fiyat 40,00 TL (Kırk TL), beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim materyallerin 
hepsi birden okul tarafından karşılanıyor  olması durumunda taban fiyat 0 TL (Sıfır TL), 
tavan fiyat 60,00 TL (atmış TL) , personel hizmeti de veliden alınan ücret ile karşılanıyor ise 
70,00 TL (Yetmiş TL )

             b) Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret 
alınmaması esas olmakla beraber,  tam gün 1 kahvaltı 30 TL (Otuz TL.),

             c) Taşıma merkezi okullar ile köy ve beldelerdeki anasınıflarında ücret 
alınmaması esas olmakla beraber,  tam gün 1 kahvaltı+1 öğlen yemeği 60 TL (Altmış TL.),

           2-a) Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz 1 öğün kahvaltı taban 0 TL 
(Sıfır TL), tavan 160,00 TL (Yüzatmış TL), 

              b) Bağımsız anaokullarında yarım gün yemeksiz kahvaltısız taban 0 TL (Sıfır 
TL), tavan 80,00 TL (Seksen TL),
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              c) Köy ve Beldelerdeki bağımsız anaokullarında tam gün 2 kahvaltı + 1 öğlen 
yemeği taban 0 TL (Sıfır TL), tavan 270,00 TL (İkiyüzyetmiş TL), 

              3-a) Uygulama anaokulu yarım gün 1 kahvaltı taban 0 TL (Sıfır TL), tavan 
200,00 TL (İkiyüz TL.), 

                 b) Belde ve köylerdeki uygulama anaokullarında tam gün 2 kahvaltı + 1 
öğün yemek taban  0 TL (Sıfır TL), tavan 295,00TL (İkiyüzdoksanbeş) olarak  ücretlerin 
tespit edildiği bildirilmiş olup, yukarıda belirtilen okul öncesi ücretlerinin 2020-2021 
eğitim-öğretim yılında Merkez İlçe, Gökçebey, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve 
Kdz. Ereğli İlçelerinde uygulanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.  

 
 Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

                              
                                                                                                             Harun AKGÜL
                                                                                                      Milli Eğitim Müdürü 

                         
                         OLUR

04/06/2020

Turgut SUBAŞI
Vali a.

Vali Yardımcısı

Valilik Binası Kat 3  Merkez/Zonguldak Ayrıntılı bilgi için.: 
http://zonguldak.meb.gov.tr Temel Eğitim Şube Müdürlüğü (82728151)
e-mail:ogrenciisleri67@meb.gov.tr                                                               Tel: 0372 280 67 50  


