KREŞ ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİR?
Devlet memurlarının çocukları için kurumlarda açılacak kreşler ücretlidir ve alınacak
aylık ücret, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de görüşü alınarak, her mali yıl
başında (1 Ocak - 31 Aralık mali yıldır) Maliye Bakanlığınca belirlenir (Kamu Kurum
ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik, m.13).
Bu ücretler Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile
yürürlüğe girer. 2014 için bkz.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının taban ve tavan ücretleri ise ücret tespit komisyonu
tarafından belirlenir. Bu Komisyon ise Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün
başkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya
şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer
okul müdürü ve bölüm şefi ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri
arasından seçilecek birer temsilci varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye
saymanı ile velilerin kendi aralarından seçecekleri iki temsilciden oluşur (Okul Öncesi
Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m. 35).
Ücret tespit komisyonu, her eğitim yılının sonunda toplanır. Bu tarih genellikle
Haziran ve ya Temmuz aylarıdır.
Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını
zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz (m. 36).
Komisyon, ücret düşürebilme yetkisine de sahiptir. Örneğin Nevşehir Ücret Tespit
Komisyonu 2014 yılında bu koşulları dikkate alarak ücreti düşürmüştür.
M. 36’ya göre Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği rakamların okul müdürlüklerince
velilere duyurulması gerekmektedir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
http://kirsehir.meb.gov.tr/www/okul-oncesi-egitim-kurumlari-ucret-tespiti-ve-cocukyerlestirme-komisyonu-kararlari/icerik/545
Çocuğunuz özel bir kreşten faydalanıyorsa; kreş ve gündüz bakımevinin ücreti
Valiliğin Başkanlığında veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısı başkanlığında İl
Müdürü, Belediye, Defterdarlık, Ticaret Müdürlüğü temsilcileri ile il dahilindeki
kurucuların kendi aralarında bir yıl için seçecekleri bir temsilciden kurulan Ücret
Tespit Komisyonu tarafından belirlenir (Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel
Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’teki m. 24).
Ücretler genellikle Aralık veya Ocak ayında belirlenir. Belirlenen bu ücretler
Yönetmeliğe göre en geç mali yıl başını takip eden üçüncü ay başından (Mart)
itibaren uygulanmaya başlanır.

Ücret Tespit Komisyonu bu ücretleri “çevrenin sosyo-ekonomik şartları”na göre
belirlemek zorundadır. Bu nedenle Komisyonun bu şartları nasıl belirlediğini takip
etmek önemli olabilir.
Yönetmeliğe göre uygulanacak ücretlerin kuruluşun velilerce görülebilecek bir yerine
asılması gerekir (m. 24).
Ücret Tespit Komisyonu’nun o ilin sosyo-ekonomik şartlarını gözetmediğini
düşünüyorsanız, ücretler görebileceğiniz bir yere asılmadıysa ya da hizmet aldığınız
kurum belirlenen miktarın üzerinde ücret alıyorsa Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ulaşarak Yönetmeliğin 28
inci maddenin (b) bendi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Örnek için bkz.
İstanbul 2015 kreş ve gündüz bakımevleri ücretleri
Niğde 2014 kreş ve gündüz bakımevleri ücretleri

