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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-28219185-101.01.01-69549495 30.01.2023
Konu : Ücretsiz Beslenme/Yemek Programı

                                                 
                                                           DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih ve 69277232 sayılı Makam Onayı.

 On Birinci Kalkınma Planı ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler 
gereği İlgi Makam Onayı doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren 
ücretsiz bir öğün beslenme uygulaması başlatılacaktır.  

Bu kapsamda;
• Resmi okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm çocuklara haftanın 5 günü, günlük bir 

öğün beslenme verilmesi için gerekli planlamanın ilgili il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılması,
• Yatılı bölge ortaokullarında eğitim gören ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü 

tüm öğrenciler ile bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda eğitim gören 
öğrencilerin de günlük bir öğün beslenme hizmetinden yararlandırılması,

• Resmî tüm okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklara ikinci dönemin başlayacağı 
6 Şubat 2023 tarihinden itibaren beslenme verilmesi zorunludur. Bünyesinde ana sınıfı bulunan 
birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü 
öğrenciler için ise mümkünse 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren, değilse hazırlıkların tamamlanarak en 
kısa zamanda beslenme verilmesine başlanması,

• Okul mutfağında yemek/beslenme hazırlayacak olan anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı 
bulunan ilköğretim kurumlarının mutfak ekipmanları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi yapılmış 
olup ihtiyaçların zamanında karşılanması,

• Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olmayan ve kendi mutfağında yemek/beslenme 
hazırlayacak olan okulların beslenme ve diğer giderleri için okul adına ödenek gönderme iş ve işlemleri, 
ilgili genel müdürlükler tarafından yürütüleceğinden gerekli planlamanın buna göre yapılması,

• Kendi mutfağında yemek/beslenme hazırlanması mümkün olmayan okullara verilecek 
beslenme hizmetinin, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve 
kurumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kamu ihale mevzuatı hükümlerine göre; pansiyonlu 
okullardan ise pansiyonda kalmayan öğrenciler için pansiyon mevzuatına uygun olarak beslenme tedarik 
edilmesi, 

• Taşıma merkezi okullarda eğitim gören okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
verilecek bir öğün ücretsiz beslenme uygulamasının Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları 
çerçevesinde değerlendirilmesi,

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
tedarik edilecek beslenme öğün bedelinin; dağıtım hizmetini de içerecek şekilde yemek dağıtımı 
yapılacak okulların üretim yerine olan mesafeleri göz önüne alınıp piyasa koşulları gözetilerek dengeli 
şekilde olmasına dikkat edilmesi, 

• Yemek/beslenme hazırlanması ve sunumunda, ekte gönderilen Yemek/Beslenme Hazırlama 
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ve Dağıtımı Kılavuzu’nda belirtilen hususlara titizlikle uyulması,
• Ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programında öncelikli olarak tüm çocuklara düzenli 

sıcak yemek (sulu yemek dâhil) verilmesine özen gösterilmesi,
• Okullara gönderilen yemek/beslenmelerin okullarda oluşturulacak komisyon tarafından 

haftalık belirlenen menü listelerine ve gramajlarına uygun olup olmadığının kontrol edilerek teslim 
alınması, okul müdürlüğünce uygunluk görüşü verilmeyen yemek/beslenme bedelinin ödenmemesi,

• Beslenme giderleri için gerekli ödenek; kendi okul mutfağında beslenme hazırlayan 
anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul/kurumlar için okul/kurum MYS hesaplarına; diğer 
kurumlar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullar için ise ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlükleri adına 
gönderilecek olup iş ve işlemlerin buna göre planlanması,

• Hangi okula hangi yöntemle beslenme desteği verileceği illerden gelen bilgiler doğrultusunda 
planlanmış olup bu konudaki kesin bilgilerin Bakanlıkça açılacak olan beslenme modülüne işlenmesi,

 • Her il ve ilçede temel eğitim biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü 
başkanlığında en az bir anaokulu müdürü, bir ana sınıfı olan okul müdürü ve varsa beslenme üreten 
okul/kurum müdüründen oluşan bir komisyon kurulması, komisyon tarafından periyodik aralıklarla 
ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programına ilişkin süreçler konusunda gerekli rehberlik ve 
denetimin yapılması, beslenme gönderilen ödenekle okula devam eden öğrenci sayılarının tutarlı 
olmasının sağlanması,

• Ücretsiz beslenme verilmesi uygulamasının yönetim iş ve işlemlerinin temel eğitim şubeleri, 
ihale iş ve işlemlerinin ise destek hizmetleri şubeleri sorumluluğunda koordineli olarak yürütülmesi 
gerekmektedir.

  Buna göre, ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programı sürecinin sağlıklı ve sorunsuz 
yürütülmesi için Valiliklerce tüm tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

       Tuncay MORKOÇ
                                                                                                                                       Bakan a.
                                                                                                                        Temel Eğitim Genel Müdürü

Ek :  Yemek/Beslenme Hazırlama ve
         Dağıtımı Kılavuzu

Dağıtım: 
Gereği: B Planı                                                                     Bilgi: A Planı


