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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-36077160-405.01-20575028 12.02.2021
Konu : Eğitim Öğretim Desteği Şubat 2021 
              2. Taksit Ödeme İşlemleri

                                            
                                                                     ........................VALİLİĞİNE

 (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :a) Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığının 22.02.2019 tarihli ve 23906 sayılı yazısı
        b) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2008/88 Sayılı Genelgesi 

         2020-2021 öğretim yılı içerisinde özel okullarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında 
öğrenim gören öğrenciler için 25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Tebliğ'de belirtildiği gibi; ortaöğretim 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 4.849,72.TL, 
olarak ödenecek olan eğitim ve öğretim desteğinin 2' nci taksit tutarı olan % 35'lik dilim, öğrenciler adına 
özel ortaöğretim okullarına (Lise) ödenmek üzere ilgili malmüdürlüklerine 
37.98.845.285.12670.0013.0042.01.03.05. Ödeme tertibinden ödenek gönderilmiştir. 

e-Okulda Bakanlık MEM İşlemleri - Notlar ve Duyurular - Eğitim ve Öğretim Desteği Alan 
Kurumlar Ödemeye Esas Tablosu üzerinden, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda 
ödemeler yapılacaktır. Bakanlık MEM işlemleri altında yer alan ödeme listeleri, ödeme evraklarının 
hazırlanması için kullanılacaktır. Ayrıca özel okulların eğitim ve öğretim desteğinden faydalanan öğrenci 
raporları, e-Okul üzerinden Sınav İşlemleri - Notlar ve Duyurular bölümünden "Eğitim ve Öğretim 
Desteğinden Faydalanan Öğrenciler Kurum Ödeme Listesi Şubat 2021 2. Taksit " başlığı altında 
raporlanabilecektir. Ödeme listeleri 08 Şubat 2021 tarihinde e-Okul üzerindeki veriler esas alınarak 
oluşturulmuş olup, ödemeler fatura karşılığında KDV dahil olarak yapılacaktır. Kesilecek olan faturalara, 
harcama yetkilisi olan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin isimleri yazılarak fatura ekine öğrenci listesi 
eklenip kurum hesap numarasını belirtir resmi yazıyla birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine evraklar 
teslim edilecektir.

Öğrenciler adına özel okullara ödenmek üzere ilgili malmüdürlüklerine gönderilen Şubat 2021 
ayına ait 2'nci taksit ödemelerinin  harcama yetkilileri tarafından ilgi (a) ve (b) yazılar doğrultusunda 
işlem yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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                                                                                                                                  Bakan a.
                                                                                                                            Genel Müdür       
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