
T.C.
GAZiANTEP VALİLiĞi
iı vıiııi Eğitim Müdürlüğü

vaıiıir MAKAMıNA

İıgi: Milli Eğitiııı Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlkoğretim Kurumları Yönetmeliği.

ilgi yonetmeliğin 67. maddesi gereği; 2020l202l öğretim yılında ilimize bağlı

ilçelerdeki anaokulu, uygulamalı anasınıfi ve ilkokul/ortaokul bünyesinde bulunan okul

öncesi öğrencilerinden alınacak ücretler 04l0612020 tarihinde toplanan ücret belirleme

komisyonu tarafından tespit edilmiş olup ilişikte suırulmuştur. Komisyonca alınan kararların

2020l202l öğretim yılında uygulanması Miidürlüğümüzce uygun görtilmektedİr.

Makamınızca da uygtın görüldtiğii takdirde, olurlarııııza arz ederim

Yasin TEPE
Milli Eğitim Müdürii

oLUR

Rızvan EROĞLU
Vali a.

vali yardımcısı

Sayı :58587223-199-F,.8066617
Konu : Okul Öncesi Ücret Tespiti

Adres: Valilik Binası 3. Kat Buyükşehir/ GAZiANTEP
Elektronik Ağ: http://gaziantep.meb.gov.tr

e-posta: teınelegitiın27@ıneb. gov.tr

|8l0612020

Bilgi için: Sibel SoNMEZ - Şef
l'el: (0 342)2]0 800214196
Faks: (0 ]42)232 24 l0

Bu evrak giivenli elekıronik ilnza ile inlzalanlıııştı,. https://evraksorgu.nıeb,gov.ır adtesindell 1-8f6C-'l b82 kodu ilo teyit edilebilir.



T.C,
GAZİANTEP VALİLiĞi
ıı vıııi Eğitiın Mtidürlüğü

MiLLi nĞiriv BAKANLIĞıNa
(Temel Eğitim Genel Müdiirlüğtl)

İıgı: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlkogretiın Kurı"ımları Yönetıneliği.

ilgl yönetıneliğin 67. maddesi gereği; 20201202l öğretim yılında ilimize bağlı

ilçelerdeki anaokulu, uygulamalı anasınıfı ve ilkokul/ortaokul bünyesinde bulunan okul

öncesi öğrencilerinden alınacak ücretler 0410612020 tarihİnde toplanan iicret belirleme

komisyonu tarafından tespit edilıniş oliıp koınisyonca alııran kararların 20201202l öğretiın

yılında uygulanması Valilik Makaıııııdaıı alıı-ıan 1810612020 tarih ve 80666l7 sayılı Olıır ile
uygun görülmüş olup ilişikte sunulınuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yasin TEPE
Vali a.

İı ıııııi Eğitiın Mtidtirli

Ek:
Olur ve Tutanak (l'er sayfa)

Sayı : 58587223-199-E.8|47048
Konu :Okul Öncesi Ücret Tespiti.

Adres: Valilik Binası 3. Kat Buytikşehir/ GAZİANTEP
Elektronik Ağ: http://gaziantep.ıneb.goV.tr

e-posta: teınelegitiın27@meb. gov.tr

-

|9.06.2020

Bilgi için: Sibel SÖNMEZ - Şef
Tel; (O ]42)23O 80 02/4l96
Faks, (0 342)232 24 l0

Bu evrak giivenli elck(rollik iilıza ile ilnZalann]ıŞtıt. lıtq)s://evıaksorgu,ıneb,gov,tr adresindeı db 1 f-580b-34b0-82cc-49a2 kodu iıe teyit ediıebiıir
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Milli §ğilim Bakanlığı Okul Öncesi lığiıinı vc İlköğreıinı Kuruınları Yönetırıc|iği 67. lılıttdtsi gercği
2Ü20,202l öğretim yılında iliırıi,ır bağlı ilçelerdeki aıuıtıkulu, uygulınınlı aıııısınıii ve ilktıhullonaokul
bünyesinde bulunan anasınıflarındaıı alıııaüak ücreıleri belirlenıek üzcre Ücret Tespiı Konıisyonu il Milli Eğiıiın
Müdürü Yasin TEPE başkanlığında 04/06nö20 ıarihiıde saılı ı0:0ü'da İl Miııi Eğitinı Miitiürlüğiinde
toplanılmıştır.

Toplantıdı aşağıdaki kararlar alınırııştır.

llimiz geneliıdeki ilkokul, oı,taokul, iistı ve ıleııgi okııllaı,ın bünyesiııdeki anasınıilırı vc uygtılaııa
sınıfları iÇin alınacak Ocretler okul nıüdürlüklcrinıJen gılen dönüıler doğrulıusunda ycııek alın:ıı vc pcrsonel
giderlcrinin ınaliyetiniıı çok yükselıııesi okul büıçeleriııi olumsuz clkilenrckıcı olııp hizııreı knliıcsiııi clc
dnŞürmekıcdir ve okul nıüdürlcri hiz.ıııcı ilrcınıcklc sıkıntı;-a ıJüşıüklcriııi itıııle ctıııişlcı,clir. l}ıı setıcple. Ücreı
1'esPiı Konıisyonu taraijndaıı ücreılcr a.sağıclaki ıatılodaki gibi ıcspit tctilıııişıir. Okul (inccsiniıı vavgıırltışıırılıııısı
ve geliŞtirilnıesi iÇin nıaddi iırıkını yctcrsiz ıılıııı iiğrenciler<ien ıitiıı ıılınnııınrası, ıalıioıJa tıclinilcn lil,nt
aralıklarıııda üçretlcndirilırıcsi kırırlaşlııı ltlı.
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