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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 36077160-405.01-E.25141753 18.12.2019
Konu : OSB Dışında  Açılan Meslekî ve Teknik 
            Anadolu Liselerinin Kasım 2019 1. Taksit 
            Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesi

                                          
                                                         ....................VALİLİĞİNE
                                                        (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
                                
İlgi   : a) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

 b)17 Aralık 2019 tarihli ve 30981sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019-2020 
Eğitim ve  Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında 
Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Eğitim  Okullarında Öğrenim 
Gören/Görecek Öğrenciler için Eğitim ve  Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin 
Tebliğ.

c) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
ç) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.  
d) Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığının 22.02.2019 tarihli ve 23906 sayılı 

yazısı
e) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2008/88 Sayılı Genelgesi 

     
    5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun malî hükümler başlıklı 12'nci 

maddesi kapsamında, 17 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren ilgi (b) Tebliğ doğrultusunda; ilinizde organize sanayi bölgeleri dışında açılmış bulunan 
özel meslekî ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilerden; 08/10/2019 tarihi ve 
öncesinde, bu okullarda kayıtlı bulunan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için, 
okullarına ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesi gereği ödeme yapılacaktır.

Buna göre, söz konusu okullarda öğrenim gören öğrenciler adına, 2019 Kasım ayında 
her alan/bölüm için, ilgi (b) Tebliğ'de alan bazında ödenmesi öngörülen ödeneğin %35'i 
oranındaki birinci taksit, 13.01.42.00.09.9.9.12.1.03.05 harcama kaleminden ilgili 
saymanlıklara gönderilmiş olup,  ödemeye esas listeler e-Okul sisteminden alınabilmektedir. 
İlgi (a) kanunun 12'nci maddesinin birinci ve ikinci paragrafı gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayan öğrenciler ile ilgi (b) Tebliğ gereğince desteklenmeyen alanlarda öğrenim 
gören öğrenciler ve ilgi (c) Yönetmeliğin 36'ıncı Maddesinin beşinci fıkrası gereğince özürlü 
ve özürsüz devamsızlık süresinin dolduran öğrenciler düşülerek 18. 10.2019 tarihi itibariyle 
ödeme icmalleri düzenlenmiştir. ilgi (ç) Yönetmeliğin Ek 2'nci maddesi kapsamında eğitim 
ve öğretim desteğinden yararlanan  ara sınıflardaki öğrencilerin eğitim ve öğretim destekleri 
devam etmektedir.   

Ayrıca, 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında özürlü ve özürsüz devamsızlık 
süresini dolduran öğrenciler adına gönderilen ve bugüne kadar geri iadesi yapılmayan eğitim 
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ücretlerinin, okullara yapılacak olan Kasım 2019 1'inci taksit ödemlerinden borç tutarları 
kadar mahsup edilerek ödemelerinin gerçekleştirilmesi ayrıca kurumların ilgi (d) ve (e) 
yazıları doğrultusunda  harcama yetkilileri tarafından işlem yapılması ve mali yıl sonu olması 
nedeniyle gecikmelere sebebiyet verilmeden 23 Aralık 2019 tarihine kadar  ödemelerin 
yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.                                                                    
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                       Muammer YILDIZ 

                                                                                                                           Bakan a.         
                                                                                                                            Genel Müdür     

Dağıtım:
33 İl Valiliğine (İl  Millî Eğitim Mürlüğü)


