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maddesi gere$ince aqa$rdaki kararlan almtgtrr.

ALII{AN KARARLAR:
ilge Merrkezinde maddi imkanlan iyi olan balrmsrz ana okullannda;
a) Her ciprenci igin ayhk iicret, yemekli yanm gtin 0 TL (Taban), 190 TL (Tavan),
b) Her <irprenci igin ayhk iicret, yemeksiz yanm gtin 0 TL (Taban),65 TL (Tavan),
2. ilge Merkezindeki maddi imkanlarr iyi olan ilkokul ve ortaokul bi.inyesindeki ana
smrflannm ihtiyaglanmn karqrlanmasr igin;
a) Her O[renci igin ayhk iicret, yemekli yanm gtin 0 TL ((Taban), 190 TL (Tavan)
b) Her dlrenci igin ayhk iicret, yemeksiz yarrm giin 0 TL (Taban), 65 TL (Tavan)
a
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biinyesinde bulunan uygulama smtflanrun
1.

ihtiyaglarrnrn karqrlanmast igin,

a)
b)
4.

Her ti[renci igin ayhk iicret, yemekli yanm giin 0 TL (Taban), 190 TL (Tavan)
Her <i$renci igin ayhk iicret, yemeksiz yanm gtin 0 TL (Taban), 65 TL (Tavan)

Maddi geliri yetersiz olan mahallelerimizdeki ilkokul ve ortaokul btinyesinde bulunan

a)
b)

kz

meslek lisesi uygulama smrflarrnrn ihtiyaglanrun karqrlanmasr igin,
Her dlrenci igin ayhk ticret, yemekli yanm gtin 0 TL (Taban) , 140 TL (Tavan)
Her 6srenci igin ayhk iicret, yemeksiz yanm giin 0 TL (Taban), 35 TL (Tavan)

ana smrflan ve

2023 Elitim Vizyonunda "$artlan elveriqsiz hanelerdeki gocuklarrn erken gocukluk
egitiminde arag gereg ihtiyacr karqrlanacaktr." ifadesine yer verilerek, maddi gerekgelerin
gocuklann okula devammr engellememesi yoniinde tedbirler altnaca[rnt ifade edilmiqtir. Bu
nedenle ticret tespitinde, ailelerin sosyo ekonomik durumlan dikkate almarak ilimizdeki okul
<incesi okullaqma orarurun olumsuz etkilememesi igin azami hassasiyet gdsterilmiqtir.
2021-".2022 efitim dfretim yrhnda ilimiz genelindeki okul dncesi e[itim kurumlannda
alrnacak ticretler, yukarrdaki gibi kararlaqtrrrlmrq ohry; maddi imkanlart yetersiz olan
ii$rencilerinnizden aidat ahnmamastna karar verilmistir. Bu karar komisyonumuzca imza
altma almmlgtrr.
Not:

I. Ucretlerde KDV hariqtir. (KDV sadece daner sermayesi olan okullar iEindir.)
2. Bu iic:retler 2021-2022 e{itim dlretim yilt iEin gegerlidir.
3. Velile:r istefie ba{h olarak aidatlart (dOnemlik) toplu veya ayltk taksitler halinde \deyebilirler.
4. Yaz okullqrmda aynr ilcretler t4tgulanr.
5. Almqn iicretler ydnetmelik esaslarma balh olarakyalruzca anasmrft ihtiyaglartnda kullarult.
6. Milli E{itim Bakanlgr Okul Oncesi E{itin ve ilkAPretim Kurumlan Ydnetmeli{inin 68.Maddesinin 2.
bendt)ne

ise

gAre eyli)l aymda iicret tam olarqk almu. Ancak huziran aymda ilcret olmmaz. Yorrytl tatilinde

ayl* tam ilcret olarsk tespit edilir.

vazgeQen velilere i)dedikleri

Okula kayrt yqptran, ancak higbir hizmet almadan veya

iluet iade edilir.
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