
T.e. 
MU$ VALiLiGI 


il Milll Egitim Mudurlugu 


SaYl : 944I4I64-841.02.01-E.5503320 20.04.2017 
Konu : Mesieki Egitim Ozel Hesabl 

............................ KA YMAKAMLIGI 

ilve Milli Egitim Mudiirlugu 

...................................... Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi MudurlugU 


Bakanhglmlz Mes1eki ve Teknik Egitim Genel Mudurlugunun 19.04.2017 tarihli 
"Mesleki Egitim Ozel Hesabl" ile ilgili e-maili yazlmlz ekinde gonderilmWir. Ekte 
gonderilen yazIlar dogruItusunda i~lem yapIlmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 

Vali a. 


Milli Egitim MUdur V. 


Ek: 
iIgi yazl ve elderi (3 Sayfa) 

Dagltlm: 

ilve Kaymakamhklan ilve M.E.Md.ne 
Merkez Mesieki ve Teknik Ortaogretim Okul Md.ne 

Malazgirt Mesleki Egitim Merkezi Md.ne 
Merkez Mesieki Egitim Merkezi Md.ne 

Bu evrak giivenli elektrol1ik imza ile imzala111111~tl~, http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden 214d-f696-3105-bb7f-99a4 kodu i1e teyit edilebilir, 

http://evraksorgu,meb,gov,tr
http:M.E.Md.ne


Saym Okul Yoneticilerimiz, 

05.06.1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim Kanunun 18 inci ve Geyici 12 nd maddeleri 
hilkilmleri uyarmca aday ylrak ve ylraklar ile i~letmelerde mesleki egitim goren, staj ve 
tamamlaYlCl egitime devam eden ogrencilere, aym Kanunun 25 inci maddesi geregince 
yapIlacak odemelerin bir klsmmm 25/811999 tarihli ve 4447 saYlh l:jsizlik Sigortasl Kanunun 
53 uncu maddesinin uyuncu flkrasmm (B) bendinin (h) alt bendi kapsammda l~sizlik Sigortasl 
Fonundan Devlet katklsl olarak odenmesi kararla~tmIIDI~tlr. 

Odemeyle ilgili 10.02.2017 tarihli Usul ve Esaslar haztrlanarak sizlere eposta ve resmi yazl 
ekinde gonderilmi~tir. Aynca odeme ile ilgili olarak muhasebe birimlerinin ve okullanmlzm 
neler yapacagl, Maliye Bakanhgmm 03.04.21017 tarihli ve 8036 sayIlI yazslsmda 
aylklanml~tlr. 

Buna ragmen okullanmlz tarafmdan odemenin nasIl yapIlacagl yonunde ge~itli sorulat 
gelmektedir. 

Buna gore a~agldaki aylklamalarm yapIlmasma ihtiyay duyulmu~tur. 

1. Devlet destegi He ilgili talepleriniz e-okul iizerinden konuyla ilgili hazlrlanan modiil 
iizerinden her ay talep edilecektir. ModiiI ile ilgili tum sorunlanDlz Genel Miidiirliigiimiiz 
Ogrenci isleri ve Sosyal Faaliyetler Dairesi Baskanhgl tarafmdan coziime 
kavusturulacagl icin bu birim ile temasa gedlmesi gerekmektedir. 

2. Ayhk olarak talep edilen tutarlar Devlet destegi odemesine ozel alarak Muhasebe birimin 
(mal mildiirliigu) aytIgl Banka hesabma gonderilmektedir. Bu hesaptan talepte bulundugunuz 
tutar kadar kullamm yapacaksmlz. 

3. Odemenin KBS ile ilgisi yoktur. KBS iizerinden herhangi odenek gelmeyecektir. Herhangi 
bir butye tertibi ile i1i:jkisi bulunmamaktadlr. Nakit para olarak soz konusu hesaba 
gonderilmektedir. 

4. Devlet destegi, i~letmelere odenecektir. Ogrenciye, veliye ya da ba~ka bir ki~i 1kuruma 
odenmeyecektir . 

5. l:jletmeler, Devlet destegi alsm ya da almasm 05.06.1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki 
Egitim Kanunun ve ogrenci He i~letme arasmda yapllan sozle~me geregi ucret odemek 
zonmdadu. 

6. Maliye Bakanhgl Devlet destegi odemesinin nasIl. yapIlacagl konusunda 03.04.21017 . 
tarihli ve 8036 saYlh yazslsl 5. maddesinde "j$letmelere yapzlacak odemeler, okullar '" 
tarafindan muhasebe i$lem fi$i duzenlenmek ve ekine harcama talimatz ile paramn aktarzlacagz 
i$letmenin adz, i$letmede mesleki egitim goren ogrenci saylSl, i$letmenin IBAN numarasz ve 
aktarllacak tutan gosterir onaylz liste eklenmek .. , " ~eklinde aylklama yapml~tu. Bu aylklama 
dogrultusunda i~letmeler odemeler yapllacaktu. Yani; sizler ogrencilerimizin. mesleki 
egitime-staja gittigi isletmenin adml, IBAN no'sunu, isletmede bulunan ogrenci saYlsml, 
isletmeye aktardacak tutan iceren bir liste yapacaksmlz. YaptlgmlZ bu listen in bicimi 
hakkInda, muhasbe birimi eger isteyecekse Muhasebe islem Fisinin diizenlenmesi 
hakkmda, Harcama talimatI hakkInda liitfen bagh. oldugunuz muhasebe birimi ile 
ileti§ime ge«;iniz. 



7. i:jletrnelere yapllacak odernelerde, her i~letrtle iyin ayn beIge haztriarnaya gerek 
buIunrnarnaktadlr. Hazlrlanacak liste ile bir defada tUrn i:jIetrneIere rnuhasebe rniidfuIiigu 
araclhgl He oderneyi geryekIe:jtireceksiniz. 

Tuncay YELBOGA 

EKLER: 

1. UsuI ve Esaslar 

2. Maliye Bakanhgmlll yazlsl. 



T.e. 
MALiYE BAKANLIGI 


Muhasebat Genel Mudfulugu 


SaYl : 90192509-730.06.02-8036 03/04/2017
Konu: Mesleki Egitim Ozel Hesabl 

Milli Egitim Bakanhgmm 13/02/2017 tarihli ve 1791797 sayIll yazlsl ekinde alman ve 
bir ornegi ili~ikte gonderilen 3308 SaYlh Mesleki Egitim Kanununa Gore t~letmelerde Mesleki 
Egitim Goren Ogrencilerin Ucretlerinin Bir Klsmmm i~sizlik Sigortasl Fonundan 
Kar~llanmasma ili~kin Usul ve Esaslar, Milli Egitim Bakanhgl He Cah~ma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanhgl tarafmdan 10/02/2017 tarihinde imzalanml~, bu kapsamda 3308 sayill Mesleki 
Egitim Kanununun 18 ve Ge9ici 12 nci maddeleri hukumleri uyannca aday 9uak ve 91raklar He 
i~letmelerde mesleki egitim goren, staj ve tamamlaYlcl egitime devam eden ogrencilere 
odenecek ucretlerin bir klsmmm aym Kanunun 25 inci maddesi geregince odenecek devlet 
katklsl tutannm aktarIlabilmesini teminen ilgili muhasebe birimleri adma ozcl hesap a91lmasl 
talep edilmi~tir. 

Bilindigi uzere, Genel Butge Kapsammdaki Kamu Idarelerinin Odeme ve Tahsilat 
i~lemlerinin Elektronik Ortamda Ger<;ekle~tirilmesine ili~kin Usul ve Esaslarm 8 inci 
maddesinin sekizinci flkrasmda, "jlgili mevzuatl uyarmca ayn hesaplarda izlenmesi gereken 
odeme ve tahsilat i§lemleri ir;in bu Usul ve Esaslar hukumleri uygulanmamak uzere muhasebe 
birimi adma hesap ar;llmasma Muste*'arlzgm uygun goru§u uzerine Bakanlzkr;a izin verilebilir." 
hillanUne yer verilmi~tir. 

Diger taraftan, 3308 Saylh Mesleki Egitim Kanununa Gore t~letmelerde Mesleki Egitim 
Goren Ogrencilerin Ucretlerinin Bir Klsmmm i~sizlik Sigortasl Fonundan Kar~llanmasma 
ili~kin Usul ve Esaslann 4 uncu maddesinin 7 nci flkrasmda " ... Okullara hizmet veren 
muhasebe birimleri ile yiiksekOgretim kurumlanmn muhasebe birimlerince i§letmelere 
odenmek uzere alman tutarlar ar;zlacak banka hesaplarzna kaydedilerek gelirler hesabzna 
kaydedilir ... " diizenlemesine yer verilmi~tir. 

Bu gergevede, konunun Hazine Muste~arhgl ile birlikte degeriendirilmesi sonucunda, 
3308 Saylll Mesieki Egitim Kanununa Gore i~Ietmelerde Mesleki Egitim Goren Ogrencilerin 
Ucretierinin Bir Klsmlmn i~sizlik Sigortasl Fonundan Kar~llanmasma ili~kin Usul ve Esaslar 
kapsammda mesleki egitim goren ogrenciler i9in odenecek devlet katklsl tutarlanmn 
aktarllabilmesi amaclyla Milli Egitim Bakanhgl Merkez Saymanhk Mudurlugu ile tUm 
Defterdarhk Muhasebe MudurlUkleri ve MalmtidfulUkleri adma ozel hesap a911masl uygun 
gortilmti~ olup, a9Ilacak hesaba ili~kin Vergi Kimlik Numarasl ve !BAN bilgilerinin Hazine 
Muste~arhgma bildirilmesi gerekmektedir. 

Aynca, soz konusu Usul ve Esaslann 4 Uncu maddesinin yedinci flkrasma istinaden; 
genel blitge ve YOK detayh hesap planlarma emanetlere ili~kin 1l333.99.56-1~letmelerde 
Mesleki Egitim Goren Ogrenci Ucretlerine Devlet KatklSl" yardimci hesabl He a911acak ozel 
banka hesaplanna i1i~kin "1 02.8.14-1~letmelerde Mesleki Egitim Goren Ogrenci Ucretleri Ozel 
Hesabl ll detaymda 1l102.8.l4.1-Merkez Muhasebe Birimi Mesieki Egitim Ozel Hesab1" ve 
"102.8. 14.2-Diger Muhasebe Birimleri Mesleki Egitim Ozel Hesabl" yardimci hesaplan ihdas 
edilmi~tir. 

"'Bu beige elektronik imzahdlr. imzah suretinin asltm gormek i<;:in https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr 
adresine girerek (oMFh8t-mKEAGI-WpAgdZ-VzonYZ-J9dVKCzP) kodunu yazmlz. 

Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen!Ankara BUgi i~in:Engin KAYA 
Telefon: (312)4151665 Faks: (312)4194553 Maliye Uzmam 
e-posta: jTlislemler@muha,sebat.gov.tr Elektronik Ag: www.ma1iye.gov.tr Telefon: 

www.ma1iye.gov.tr
https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr


Buna gore; 
1- Arulan Usul ve E~~slann 4 lincii maddesinin yedinci fikrasl geregince MEB Merkez 

Saymanhk Miidiirliigii ve YOK Muhasebe Birimine aktanlan tutarlar bu muhasebe birimlerince 
102.8.14.1-Merkez Muhasebe Birimi Mesleki Egitim Ozel Hesabma bory, 333.99.56
i~letmelerde Mesleki Egitim Goren0grenci Ocretlerine Devlet KatklSl Hesabma alacak 
kaydedilecektir. 

2- MEB Merkez Saymanhk Miidiir1iigii ve Y0K Muhasebe Birimince emanetler 
hesabma kaydedilen tutarlar, okullar ve yiiksekogretim kurumlarlrun muhasebe hizmetlerini 
yiiriiten muhasebe birimlerine aktartlmak iizere 333.99.56-i~letmelerde Mesleki Egitim Goren 
0grenci U cretlerine Devlet Katklsl Hesabma bory, 103-Verilen <;ekler ve Gonderme Emirleri 
Hesabma alacak, bankadan alman hesap ozet cetveline istinaden de 103-Verilen <;ekler ve 
Gonderme Emirleri Hesabma bory, 102.8. 14. I-Merkez Muhasebe Birimi Mesleki Egitim Ozel 
Hesabma alacak kaydedilecektir. 

3- MEB Merkez Saymanhk Miidiirliigu tarafmdan okullar ve yiiksekogretim 
kurumlarlllin muhasebe hizmetlerini yiiriiten muhasebe birimlerine yapllacak aktarmalar iyin 
diizenlenecek muhasebe i~lem fi~i ekine muhasebe biriminin adl, IBAN numarasl ve aktanlacak 
tutarI gosterir onayh liste eklenecektir. 

4- Okullar ve yiiksekogretim kururnlannm muhasebe hizmetlerini yiiriiten muhasebe 
birimlerine aktanlan tutarlar bu muhasebe birimlerince, 1 02.8. 14.2-Diger Muhasebe Birimleri 
Mesleki Egitim Ozel Hesabma bory, 600-Gelirler Hesabma alacak kaydedilecek, biitye gelirleri 
hesablyla i1i~kilendirilmeyecektir. 

5- i~letmelere yapllacak odemeler, okullar ve yiiksekogretim kurumlarl tarafmdan 
muhasebe i~lem fi~i diizenlenmek ve ekine harcama tali matI ile pararun aktarl1acagl i~letmenin 
adl, i~letmede mesleki egitim goren ogrenci saYlSl, i~letmenin IBAN numaraSl ve aktanlacak 
tutarl gosterir onayh liste eklenmek suretiyle 630-Giderler Hesabma bory, 103-Verilen <;ekler 
ve Gonderme Emirleri Hesabma alacak kaydedilerek, biitye giderleri hesablyla 
ili~kilendiri1meyecektir. Bankadan alman hesap ozet cetveline istinaden de 103-Verilen <;ekler 
ve Gonderme Emirleri Hesabma bory, 102.8.l4.2-Diger Muhasebe Birimleri Mesleki Egitim 
Ozel Hesabma alacak kaydedilecektir. 

Bilgilerini ve geregini arz ve rica ederim. 

(e-lmzahdlr) 
Ertan ERUZ 


Bakana. 

Genel Miidiir 


EK: Usul ve Esaslar (3 Sayfa) 

DAGITIM: 
Milli Egitim Bakanhgma 
YUksek Ogretim Kurulu Ba~kanhgma 
81 il Valiligine (Defterdarhk) 
Milli Egitim Bakanbgl Merkez Saymanhk Miidiirliigiine 

*Bu beIge elektronik irnzahdlr. imzalI suretinin aslml gormek i9in https:llevrakdogrulama.muhasebat.gov.tr 
adresine girerek (oMFh8t-mKEAG1-WpAgdZ-VzonYZ-J9dVKCzP) kodunu yazlDlz. 
____________ ~_____________________________ w ___~___________ *~________________________________________________-----

Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 DikmenlAnkara Bilgi i9in:Engin KA YA 
Telefon: (312)4151665 Faks: (312)41945 53 MaliyeUzmam 
e-posta: mi:;lemler@muhasebat.gov.trElektronik Ag: www.maliye.gov.tr Telefon: 

www.maliye.gov.tr
https:llevrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
http:333.99.56


3308 SAYILI MESLEKI EGtriMKANUNUNAGORE I$LETMELERnE MESLEld 
EGITiM GOREN QGRENCiI"ERiN UCRETLERiN.IN BiR KlSMININ t~SlZl(iK 
stGORTASI FONUNDAN KARSILANMA,.~INA iLtSKIN USUL VE ESASLAR. 

Ama4( ve 1{IlI)snlll 
MADDE 1M (1) Bu Usul ve Esaslarm amaCl; 05.06.1986 tarihli ve 3308 suydl Mesleki 

Egitim KantlhUm.lt118 Iud ve Gec;ici 12 nei maddeleri htiktimleri uyarmca aday ylrak ve C;lraklar He 
i~letmelerde m.esleld egitbn goren. staj ve tam~rnlnYlcl egitillle devam eden ogl'cncilere, aym 
Kanunun 25 Inci m~ddesi geregince yapllacak odcIneledn bh' InSllllTIm 25/8/1999 tadhli ve 4447 
s8yrir i~sizlfk Sigortasl Kaml11l1Ull1l 53 iineU maddesinin Uc;uncU flkrasmm (B) bel1dinil1 (h) ait hendi 
kapsammda l~slzlik Sigortasl Fonundan Devlet katklsJ olarak kal'§Ilanmasma iJi$kin mml ve esas]art 
belirlemektir. 

(2) Kamu kUrlim. ve kurulu~Iarma ait i~letmede mesleki egitirn gore.J1., staj yapall ve 
tamamlaYlcl egitinte devam eden ogl'ellciler, staj yapacnk i~letme bulunamamuSl nedeniyle St~lDl 
okuldu yapan ortaogretim ogrencileri He ogretim I}rogranu geregi staj yapmak zonmda olmayan 
yttks.ekogretith kUl'llUluogrelicilei'inin yapttklan sta.ilar Em tJsul ve Esaslatm kapsnml dWltlda(hr. 

DuyalIal{ 

MAUDE 2- (1) Bu Usnl ve Esnslttt, 3308 saYI!! Kammun Geyici 12 juui maddesi vc 4447 


saYlh KmmUlm 53 tined maddesine dayamlarak hazu'!ammljt:r. 
Tammlal' vc kIsaltmaJar 
MADDE 3~ (1) Bu Usul ve Esaslal'da geyen~ 
1) Bakanlrk: Cah~ma ve Sosytll GUvenlik BakanllgJ111, 
2) Fon: 4447 saYlh Kanun kapsammdaki i~shdik Sigortasl Fommu, 
3) Genel Miidiirti.ik: Mesleki ve Tekrtik Egitim GeneI Mi.idiirillgunu, 
4) i$KUR: TUl'kiye I{l Ku1t1mu Oeriel MUdUrlit.gunU, 
5) 191etme: Mesleki egitlm yaplian. mal ve hizmet (ireten ozel kurmu j kuruju~ ve j~yerlerinj, 
6) l~letmede meslcki egitim: Bn Usnl ve Esaslar kapsannnda meslekive tcknik egitim okul 

ve kummlan ()grencilerinin. beceri egitimierini i~letmelerde, teorik egitimlel'ini ise 
mesleki ve teknik egitim okul ve kurllmIa:rmda veya i~letme veya kununlarca tesis edilen 
egitill'l. hit'imlerinde yaptlldatr egitim uygulamalal'ml, 

7) MEB: MilltEgitim Bakanhguu . .1 

8) MEB ilgiU hirimlel'i: Mesleki ve Tekuik Egitim Genel MtldUrltigU, Ozel Ogt'etim 
Kurumlan Genel MtidUrWgii, Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gebel Mtldurltigii ve 
Hayat Boyu Ogrenme Genel M{ldOrftlgiin{i, 

9) Okul: Resmi ve oze1 mesleki VI;! teknik anadolu lisesi, yok pl'Ogrmnh anadDlu lisesi, 
mesieki ve tcknik egWm merkezi, mesleki egilim merkezi, mesleki a):lk ogretim lisesi iIe 
diger mesleki vo teknik ortaogretilll knrurnla1111l, 

1Q) Ogrenci: Resrni ve ozel mesleki ve teknik Elnadolu lisesi, QOk pl'Ogramh anadolu 
Iisesi, mesieki ve teknik egifim merkezi, mcsleki egitim merkezi ve mesicki a<;lk ogretim 
Usesi He diger mesieki 'lie teknik ortaogretim kurumlarmda ogrenim goren ogrenciler ile 
ytlksekogretim kmumu ogrencilerini, 

11) Ucret; 3308 say til Kauunun 25 inci maddesi geregince ogrcncilere odenen tlltan, 
12) YOK: Yi.iksek Og1'eti111 Kurulunu, 
13) YUksekogl'efim kununu: Devlet ve vaklf ytlksekogretim kurumlanl1l, 
lfade cdcr. 
Fon~daniigrencilere 6denecel{uCll ctlel'ejli~ldn uyg:ulanU\ esaslan 
MAUDE 4- (1) 3308 saylll KanUlll.ll1 Get;ic:i 12 net maddesi geregince, tigrencilere,aYli1 

Kanumm 25 inci maddesinin hirinci f1k1'a81. kapsanunda yapllacak odemeIer" asgati ticrettn net 
tutanmn yUzde otuzundan az ola1118z. lvJesIeki egitim gOl'iilen i9letmede; yit'miden azpersonel 
~ah~lyor ise odcnebileeek en az {icretil1 Us:le iklsi. yirl1li ve uzerinde personel 9ah~lyor ise 
odenebitecek en az (icretln ilyte bid. 4447 saYllt Kanunun 53 uncU maddesinin U9Uncti flkraSll11l1. (B) 
bendifl t ben,di igin aynlan tntar(iau Devfet katkisl olamk odenir. 

http:Miidiirti.ik
http:UCRETLERiN.IN


(2}Ogrencilere, sozle~me geregi odemncsi gereken ticretin, Devlet katlasma i1i:;;kin klSlTIl 
t$KIJR tal'afinuan Fon kaynaklarmdan, Kalan tutar he ~letU1elerc:e kar~llamr, 

(3) i~Ietmclel', ogrcnci He yapllan sozle~mede belirlenen ogrend adUla gonderilecek Devl.et 
katKlS! futan ve i~let!lle payma dU§en tutar. her aym onuncli gUnitne kadar ogl'encinin banka 
hesabma odeI', 1~letmerel'ce 6denen devlet katklsl tutarIan aym aym en gee; yirmi be~illci gUnUne 
Kadar i$letmelere odenil'. 

(4) venel Mlldtldlik her okuf, iiQc, ii lIe Ulko gcnelinde ogrencilere odeyecegi top tam Heret 
tnlarlartm tesplt edcl'c.k ihtiya9 duyulau Dev!et katkls1 tutarlantll beHrleI'. Yuksekogretil11 kurumlan 
tarafIlldan tesph edilen tutarlar yOK'ebUdirilir. Y()K tat'afindan da, her ay iIgili yOksekogretim 
kurumlarma aktanlacak toplmn Devlet katklSJ tntan belirlenir. 

(5) MEB ve VaK bironceki ayn ili~in yararlamcl saYlSlnI ve ayhk oIarak odenccek Devlet 
katlmu tutanm her aylIl en gee; onunCll gilltti somma karlar !$KUR'dan yazlll olal'ak talep eder. Aym 
onUllCU gUnulltil1 hafta sonu tatiline veya fesmi taliIe denk gelmesi balinde, takip eden ilk i~gUnti 
bildirim yaplhr. 

(6) Talep e(Hlcn tuttn:lar, hildi1'1min yaplidlglaYlnoubc9inei gthttlne kadar MEB ile VOK'i1n 
bi1direcegi MEB Merkez Saymanhk tvHtdtirHign 'Ie YaK Mtlhasebe Birimi adma a9dan banka 
hesaplanna l~KUR tarafmdan Fon'dan aktanhr. AYlll anbe~inci gi1ntiniin hafta sanu tatiline veya 
resmi tatile denk geJmesi halinde, aktanna it;lemi takip eden ilk i~gUnU yaplhr. 

(7) MEB Merkez Saymanhk MildurlugU ve VOK Muhasebe Birimi aktanlan bu tutarlan 
butge geHr ve gic}er h~sapIal1 He iJi~ki1endirIlleksizin okullar ve yiiksekogretim kurnmlanmn 
nnihasehe birimlerin~ akta111mak {izere emanet jlesaplar~lkaydeder. MBB ilgili birimleri ve YOK 
Stl'ateji Geli~t:irme Daire Ba$kanhgt tal'afnidan okul1ura ve yiiksekogretim kurumianna aktanIll 
yap!Imasma iH~kin duzenlenen muhasebe i~lem fi9ine istinaden emanetler hesabmdan okuUara ve 
yilksekogretim klll1.Unlarnla odemeler geryekle!?tirilir, Okullara hizmet veren muhasebe birimleI'i ile 
yt1ksekogrctirn kllfumlannm muhasebe birimlerillce j~letmelere OcIerullek uzere alman tutarlar 
&9dacak banka hesabma kaydedilerek ge1ider hesabUl.a ~UHur. OkuUar ve yUksekogretim kurtlmlan 
taraftndannmhasepe i~lem fi~ine j,stinaden gidedel' hesabma kaydedi.len ~utadar Ugili muhasebe 
hirimblce i§letmelere 5:denil\ 

(8) MEB ilgm bi:rhnleri ve YOK Strateji Oeliiftirme Daire Baifkanhgl tarafmdan yapdall 
odemelerde duzcI11enccek olan lTIuhasebe i~lem fi$inc okullar ve yi.iksekogretim kummlannm ad!. ile 
aktanlacak tlltarlan gosterir onaylt Iistc eklenir. OklllIar ve yiiksekogretim kw:umlan tarafindan 
yapIlan odemelerde kamtlaYlCl beIge oIarak Merkezi Yonethn Harcama Belgeieti Yonetmeligi 
klyasen uyguiamr. 

(9) (a) MEBilgUi hirinileri ta:rafmclml dtize11lellen mulUl.~ebe i§lemfi§i He ozel okuUarda 
oktlyanogl'ouoilerin devlet katK:lSl tutal'lal1 mel'kez sayn'llinllk mudUl'ltigii araclltglyla i~le.tnu~ye 

6denir. 
(b) Vaktf yfiksekogretim kurumlan YaK tarafmdan aktanlan devlet katklsl tutarlar1l11 

ImHann1.1lj olduklan nmhasebe slsteminc g{)re muhasebele~lil'ir, 
(10) DeVa11'1Slzhgl olan, hastahk izninde (raporlu) olan ogrencilerin bu gunlere kar~lhk gelen 

ti~tet1eriode.runez, 

(11) Bu Us~d ve Esaslar kap~all1lnd€l ogtencilereodenecek ticretler her tilrlil vel'~id~t1 

milsteslludu' . 
SorumlnluJ~ 

MAUDE 5~(1) Okul miidlirIiikleri ve yOksekogretim kurumlan taraftndan MRB ve Y()K'e 
iletilen bilgilerin dogrulugundan ve belirlenen stil'eler iyel'isincie bildirilmesinden ilgiU okul 

1'i ve yHksekogretim kllrumlan sormnluclur. 
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(2) l~KUR'a yapllan yanh~, yersiz VI; hatah bildirimler nedeniyle. yapIlacak odemelerden 
l$KDR sQrumlu degildir. 

(3) i.91etnlet~l\ ogrenciile yapllull soz[e~mede belirleuen ogl'ellci adma gonderiIecek Devlet 
katklSI tUlan ve i~letme payma dU~en tufaI', hel' aym 011UMu gUnUne kadat ogrencinin bemka 
hesabma odemekle sommludul'. 

(4) MEB ve YOK tarafmdau talep edilip i1;iKUR tarafindan zamanmda aktal'I1mayan ya. dn 
eksik aktan!an tutarC4'Ul dolaYI MEB ve YOK sonunlu tntulamaz. 

(5) MEB ve YOK devIet katklsl tntarlanlltll okuHara ve YiiksekOgretim kurtlmlanna 
zamanmda aktanLmasmdan so1'U\uludur. 

Diger hnsuslar 
MADDE 6- (l) MEB ve YOK tarafrndan sehven fazla talep edilen Devlet katkls1 tutan, bir 

sonmki ay talepedilecek tutardan mahsup edilir. Zamanmda yapllmayan Devlet katkisl talepleri ise, 
birsonraki ayda ya da takip eden aylarda yaplhr. 

(2) MEB ve YllK'iin muhasebehizmetleTinin yurUtlUdugli llmhasebe birimlerince brulka 
hesaplarma iSKUR tarafmdan Fou'dtlll aktqnlan tuttlt"a ili~khl l1akiye het ay kanti'o} edilir. Banka 
llesahmda kalan tutru' bultnimasl hallnde, MER ve YOK iarafindan yaptlacak talepte, bubakiye 
tufa!' du§'iHilr. 

(3) Devlet katklsl llygulamaslIun Bakanlal' Kumlunca llzahbnamasl halinde) ilgili e.gitim Ve 
ogretim donemi sonti itibariyle MEB ve YOK t~lraf1I1dan devlet katklS11ldan knHamlmayan ttltatl81' 
fSKUR' a iade edilir. 

Yetld 
MADDE 7- (1) Bn Usn! ve Esaslat kapsartllnda. ilgiH kunIll.1~!ar ftrasmda i91el'in 

yUrtltulmesinde fhtiya~ duyulan talimat, protokol ve benzeri metinleri imz~llamaya Genel MUdUrHlk, 
iSKUR ve YOK temsiIcileri yetkiJidir. 

Yltl'iirliik 
MAnDE 8~ (1) Btl Usuf ve R'laslar, 2016-2017 egitinl~ogretim yIluun ikinci doneminden 

geyedi olmak Uzere imzalalldlgI tarihte yUrUrlUge gil'el'. 
(2) DevIer katktSI nygnhnnaslUm BakamarKornlun¢a llzatllmusl haHude. bn Usnl ve 

Esa:slarm uygulalllnaslna devarn olnmJl'. 
YitrUtmc 
MADDE 9- (1) Btl UsuI ve Esaslan, Milli Egitim Bakam ve<;!lh~ma ve 505yal GUvenlik 

Bakanl ytirUtilr. 

Dr.Mehmet MOEZZ.INOGLU 
Qah§:ma'Ve Sosyal Gtivetllik Bakam 


